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1 Het doel van de vereniging is het bevorderen van het lawntennisspel en het vormen
van een hechte band tussen lawntennisspelers, die voor hun land tenminste
een internationale tenniswedstijd hebben
gespeeld.
2 Zij tracht haar doel te bereiken langs
wettige weg en wel door:
a het houden van wedstrijden en
bijeenkomsten;
b te helpen bij het ontvangen van en het
verlenen van gastvrijheid aan internationale-, universiteits- en clubspelers, welke
Nederland bezoeken;
c het verschaffen van inlichtingen
aan leden aangaande clubs en tennisgelegenheid in het buitenland;
d andere wettige middelen, die aan
het doel bevorderlijk kunnen zijn.
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Persoonlijk vind ik het ontzettend leuk om
met de KNLTB, waarbij
Secretaris
Lid
mijn eerste woorden tot jullie te richten. Tegewe elkaar gaan versterdrs.
H.
Adama
J.Wijnh
lijk vind ik het jammer omdat Michiel Schapers
ken. De IC lift mee in
van Scheltema
zijn rol als voorzitter van de IC niet kon voortde sponsoring van de
zetten vanwege zijn vertrek naar Oostenrijk. KNLTB en de KNLTB maakt gebruik van onze
Michiel was een gepassioneerd voorzitter met
expertise en inzet. Een mooie win-win! Dit zijn
een heel groot IC hart. Grote dank daarvoor
maar een paar voorbeelden, want er zijn er
Michiel! Ik zal mijn best doen om het goede
veel meer. We gaan extra ons best doen om
werk van mijn voorganger(s) voort te zetten
nieuwe aanwas positief te beïnvloeden en te
en met de IC van Nederland weer nieuwe
inspireren. Dit door te tennissen met talentstappen te ondernemen.
volle jeugd/Jong Oranje en door het blijven orLid
ganiseren van de succesvolle IC Academy.
Penningmeester
N. Blo
Naast Michiel zijn Nora Blom en Mariette
Pakker afgetreden. Zij hebben jaren zitting W.A.C.
geErFok
is naast winst ook altijd verlies als je tenomen in het bestuur en op een fantastische
rugkijkt op een jaar. Helaas is Jenny Ridderhof
wijze hun bijdrage geleverd. Ik sta speciaal even
overleden. Het blijft bijzonder dat Jenny maar
stil bij Nora. Trots waren we altijd op Nora als
liefst 5 maal op Wimbledon heeft gespeeld, gezij (weer) wereldkampioen werd. Daarnaast
wonnen heeft van Betty Stöve en Nederlands
missen we haar aandeel in het bijhouden van
kampioen is geweest (1963). Ze heeft gespeeld
de website en het versturen van de jaarlijkse
tegen sterren als Billy Jean King, Fed Cup gefelicitaties. De rollen van Nora en Mariette zijn
speeld en gecoacht. Een droom en inspiratie- Lid
overgenomen door Stephen Noteboom Lid
en
bron voor veel jonge tennissters in Nederland! drs. L.H
5
Stephanie Rottier.
M. Pakker
Voor 2015 heeft het bestuur een paar nieuwe
Dit afgelopen jaar beschouw ik als een bouwdoelstellingen geformuleerd op het gebied
jaar waarin we goed hebben gekeken waar de
van communicatie en verbinding. Ik ben ervan
IC (voor) staat en waar we naar toe willen. overtuigd dat we hier stappen in gaan zetten
IC speelt een belangrijke maatschappelijke rol
en hoop natuurlijk dat jullie meegaan met de
in de tenniscultuur van Nederland. Het is getijd door je te verbinden met de dynamische
weldig dat de hele tennishistorie voortaan te
digitale (IC tennis) wereld. Word dus lid van
zien is in Museum en IC home van het Tennis
onze Facebook pagina ‘IC van Nederland’!
& Businesscenter Heuvelrug in Doorn. We zijn
dan ook erg blij met de support, bijdrage en
Rest mij een mooie groet en een woord van
gastvrijheid van Charlotte Bogtstra, manager
dank aan alle (bestuurs)leden, waaronder navan dit prachtige centrum.
tuurlijk Marijke Jansen, voorPenningmeester
het realiseren van
Correspondentie-adres
jaarboekje!
W.A.C. Fok
Internationale Lawn Tennis dit
Club
Het is heel goed dat
rollen binnen
Jacob Keylaan 1
vanbelangrijke
Nederland
de KNLTB worden ingevuld door IC’ers. Ik
Ik wens jullie veel leesplezier en hoop dat er
2343 HT Oegstgeest
Antonlaan 562
word heel blij als ik Paul Haarhuis zijn positieve
hier en daar weer een glimlach verschijnt bij
gsm:
06-20524991
3707
KD
Zeist
energie, ervaring en kennis zie overdragen op
het lezen van een van de activiteiten of bij het
rek.nr.:
54.64.53.120,
t
gsm:
06-50842186
de jeugd en het Fed Cup team. Wat me ook
zien van een foto.
nationale
Lawn
www.ictennis.nl
opvalt, is dat ‘onze IC ers’ binnen de KNLTB
Nederland
processen echt versnellen, gedrag professionaJoost Wijnhoud
liseren en een winnende cultuur creëren. Dit
Voorzitter IC van Nederland
heeft geresulteerd in een officieel partnership

HVV-IC, de 41e ontmoeting
De wedstrijd om de Hans van de Weg schaal eindigt in 2-2,
“een curieuze avond …”

H
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Helaas was slechts een korte voorbereiding
dit jaar mogelijk voor de captain. Voornamelijk
door een drukke agenda. Martin Koek zou zeggen dat dit geen geldig excuus is en 90% van
het succes afhankelijk is van deze voorbereiding. Hij heeft waarschijnlijk helemaal gelijk en
dit zal mede debet zijn aan het magere resultaat. Dit alles, aangevuld met veel dubieuze afzeggingen, heeft ertoe geleid dat de IC met een
relatief onervaren en niet ingespeeld team aan
de start verscheen.
Uiteraard waren er oude rotten aanwezig als
Peter van Essen, Huub van Boeckel, Johan Vekemans en de captain Mark Koevermans. Echter
ook leden die zelden voetballen (Hendrik-Jan
Davids, Joost Wijnhoud) of zelfs hun debuut
maakten (Stephen Noteboom). Dit aangevuld
met Marc Albert van wie het altijd afwachten
is (dat was al tijdens zijn actieve tenniscarrière)
hoe zijn fluwelen linkerbeen (en vooral ook
zijn conditionele vorm) is. Tot slot speelden, als
zijnde het al een traditie, de zonen mee van

Johan (Yaniek), Peter (Dino en Roy) en Mark
(Guus), samen met een drietal gastspelers. Een
mooi gezelschap dus, bestaande gelukkig uit
een hoog IC-gehalte.
De sfeer voorafgaand in de kleedkamer was
prima, mooie verhalen uit de oude pot.Vol goede moed betraden we het veld. Vanaf het begin
leek het wel of de geschiedenis zich herhaalde.
Het spelbeeld deed de vele meegereisde ICsupporters denken aan de afgelopen 3 ontmoetingen. Zeer curieus. Wederom, ondanks
een niet ingespeeld team, waren we veel beter.
Een terechte 2-0 voorsprong bij rust.Totaal onverwacht en zeer tegen de verhouding in, viel
de 1-2 en uiteindelijk de 2-2. De HVV-spelers
wisten niet hoe snel ze na het laatste fluitsignaal meteen naar de kleedkamer moesten gaan.
Als reden werd het weer opgegeven, wij weten
echter beter: ze waren zeer benauwd voor de
3-2 van de IC. Ook de scheidsrechter hield hier
terdege rekening mee en floot na de 1e helft

40 minuten te hebben gespeeld, nu na 33 minuten af. Ook wist de leidsman niets van penalty’s
af en haastte zich naar de kleedkamer om de
warmte en droogte op te zoeken. Dus voor het
eerst een gelijkspel in de 41-jarige geschiedenis
van deze wedstrijd. Dit past dan weer niet in
het beeld van Hans van de Weg.
De captain heeft echter genoten van de teamsfeer, de passie, de verhalen in de kleedkamer,
de warme banden tussen de IC vaders en zonen, het gemakkelijk integreren van de gastspelers (ik zie een paar potentiële leden van
verdienste in aantocht), het veldspel en de
persoonlijke verhalen in het clubhuis. Ook van
de ondersteuning van de ereleden Louk Sanders en Evert Schneider en lid van verdienste
Theo Bollerman met Lucie. Wat zijn we toch
een mooie club en een avond als deze bevestigt dit allemaal maar weer. Helemaal in de spirit van Hans van de Weg en de IC. Ook veel
dank aan het gastheerschap van HVV. Na het
uitreiken van de schaal aan de aanvoerder van

HVV (deze blijft een jaar in het bezit van HVV)
hebben we genoten van een heerlijk buffet en
biertje.
Uw captain is na de wedstrijd en paar dagen
naar Spanje gegaan om alle emoties en teleurstellingen te verwerken en te evalueren. Als
een ware Guus Hiddink had ook hij vooraf zijn
lot verbonden aan het resultaat. Na 3 nederlagen en 1 gelijkspel houdt hij de eer aan zichzelf
en stapt op (als speler of coach ben ik uiteraard
wel beschikbaar). Aan het IC bestuur de zware
taak om een opvolger te vinden, zeker ook gezien de stand na 41 ontmoetingen: 20,5-20,5.
Wij wachten in spanning af.
Rest mij tot slot niets anders dan om alle IC
leden die onder mijn strenge regime hebben
gespeeld heel erg te bedanken voor alle inzet
en passie. Het waren avonden om nooit meer
te vergeten …
Mark Koevermans

Sponsordag

Fried Schmitz

Jaarboek 2015
Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com

Op de finaledag van de Topshelf Open in Rosmalen op zaterdag 21 juni was alles gereed voor
de jaarlijkse sponsordag van de IC: twee mooie
grasbanen, een gastvrije ontvangst door de
KNLTB (inclusief lunch en tickets voor de finales) en vooral Miriam Oremans die zich enthousiast bereid had verklaard een clinic te geven aan
de IC-sponsors. Het zou anders lopen. Door
gebrek aan voldoende deelnemers bleek het
niet zinvol de clinic te laten doorgaan. Derhalve
moesten we, d.w.z. de familie Duurinck als vertegenwoordigers van sponsor NPN Drukkers,
Miriam met haar gezin, Wouter Fok en schrijver
dezes met vriendin Loesje, ons beperken tot het
bijwonen van de finales. Heel genoeglijk maar
niet geheel in lijn met de oorspronkelijke opzet.
Hopelijk volgend jaar beter.
Niettemin veel dank aan Miriam Oremans, de organisatoren van de Topshelf Open en de KNLTB.
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Winnaar van het Topshelf open Roberto Bautista Agut

IC-golfdag, 3 oktober 2014

O

Op een stralende dag werd wederom de jaarlijkse IC-golfdag gespeeld op de schitterende
baan van de Eindhovensche. Veel bekende gezichten van trouwe deelnemers, maar ook enkele nieuwe.
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Na de gezellige Brabantse ontvangst gingen de
flights de baan in. Sommigen hadden hun eigen
team samengesteld en speelden met hun vroegere maatjes of dubbelpartners; anderen lieten
de indeling aan de wedstrijdleiding over. Ook
de partners hadden een leuk rondje golf. De
wedstrijd bracht ook de nodige spanning met
zich mee waarbij enkele bekende tennistrekjes
zichtbaar werden. Zo moest er soms wat langer worden gewacht op bepaalde flights, werd
het bij andere flights wat luidruchtiger en voelden enkele flightgenoten zich na een paar holes
al kansloos. Het leuke van golf is dat je pas na

binnenkomst een idee begint te krijgen of je
in de prijzen gaat vallen. Dat was nu zeker het
geval. Met name de spelers die ‘nooit golfen’
hadden grote moeite met het berekenen van
hun score. En het opzetten van een pokerface.

Het was jammer dat er geen inschrijvingen
waren voor de (gratis) clinic onder leiding van
onze toppro Marcella Neggers. Deze clinic van
2 uur voor IC-ers, hun partners en kinderen
vanaf 14 jaar was bedoeld om kennis te maken
met de golfsport.Volgend jaar beter, wellicht?
Na de ‘putting contest’ (optioneel) en de borrel op het terras volgde nog een korte rondleiding door de gloednieuwe, overdekte oefenaccomodatie van de Eindhovensche.
Na een geanimeerd diner met als afsluiting de
prijsuitreiking door Mark Koevermans (always
good for a laugh, en dat is een understatement!) keerden we huiswaarts, met het vaste
voornemen om er volgend jaar wéér bij te zijn!
We hopen dan op nog meer nieuwe gezichten
op de 2e vrijdag van oktober 2015!
Johan Vekemans

Uitslagen
Beste bruto score
1.

(de ‘Henk van Riemsdijkbeker’) Johan Vekemans (87 slagen)

2.

Trudy Groenman (88 slagen)

Stableford
1.

Joost Wijnhoud (35 pnt)

2.

Stephen Noteboom (34 pnt)

Teamprijs
Mark Koevermans, Peter van Essen en Johan Vekemans (81 pnt)
Partnerprijs
1.

Betty Soeters

2.

Piet Hein Ybema

Neary: Jolanda Vekemans
Longest: Johan Vekemans en Pauline Sanders
Putting contest: Louk Sanders
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Familie/clubdag
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Op zondag 15 juni verzamelden zich 13 IC(st)ers, 5 partners, 7 kinderen en 1 speciale
gast, Peter Klein, in Tenniscenter Heuvelrug te
Doorn voor de inmiddels al traditioneel geworden familie/clubdag.
Na de ontvangst met koffie en thee, werd er
door een heren- en een gemengddubbel zeer
enthousiast en op hoog niveau getennist.
Tegelijkertijd vond er een golfclinic voor de
kinderen plaats, die zich vervolgens ook in de
knutselhoek en met diverse spelletjes konden
vermaken.
Na een heerlijke broodjeslunch gaf Theo Bollerman een uitgebreide toelichting op het ICmuseum in wording (nb: verderop in het Jaarboek valt er meer over te lezen).

Inmiddels staan er in het museum al 5 vitrines
met tennis’spullen’, zijn er 2 fotowanden en
kunnen er ook bewegende beelden bekeken
worden.
Evert Schneider schonk aan het museum een
historische fotocollage plus een officiële uitnodiging voor de opening van de METS in 1926.
Rond 14.30 uur werd de familie/clubdag door
voorzitter Joost Wijnhoud afgerond, vergezeld
van een zeer verdiend dankwoord aan het
adres van Charlotte Bogtstra voor haar perfecte organisatie van de dag.
Hans Adama van Scheltema

In memoriam Jenny Ridderhof-Seven
1936 – 2014

Ze was in 1963 Nederlands enkelspel kampioen
en vele malen ook in beide dubbelspelen. Deelgenomen aan meerdere Grand Slams, zoals Forest
Hills, Roland Garos en 4x Wimbledon, in de periode van1961 t/m 1965. Speelde 2x de Federation
Cup en was later ook captain.Veel landenontmoetingen tegen Duitsland, België en Frankrijk. Coupe
Annie Soisbault aan de Riviera. Vier keer achtereen Hoofdklasse A nationaal kampioenschap, met
vaak 100% scores. Zwarte tulp draagster van de
KNLTB Als veterane meerdere titels. Mede-oprichtster van the Ladies Champions Club NBNP.
Tevens bewogen lid van onze IC. Jarenlang bestuurslid en later erelid van de Eindhovensche
Lawn Tennis Club. Een ware erelijst!
Ze genoot van skiën, golf en zeilen. Haar warme,
mentaal sterke en uiterst sportieve intelligentie
en vooral groot spelinzicht bracht haar veel erkenning en waardering in haar vriendenkring.

Helaas beperkten veel pijnlijke ongemakken en
ziektes de laatste twaalf jaar haar leefruimte.
Daardoor waren haar kinderen, kleinkinderen en
vrienden voor haar en Frans steeds belangrijker.
Met trots denk ik, en velen met mij, aan een, meer
dan vijftig jaar lange, warme hechte vriendschap!
Tijdens de uitvaartplechtigheid namen haar vriendinnen van de club NBNP op indrukwekkende
wijze afscheid.
Met dankbaarheid denken we aan haar.
Jaap Arends
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IC-(st)ers bij de WK veteranen

T

Tijdens de WK veteranen van 13 tot 26 oktober
in Manavgat, Turkije, leverde een aantal IC-(st)ers
zeer goede prestaties.
In de eerste week werden de landenwedstrijden
gespeeld met als beste resultaat een 4e plaats
voor het damesteam 60+ met Nora Blom en een
5e plaats voor het herenteam 60+ met Martin
Koek en Rolf Thung.
In de tweede week werden deze prestaties in het
individuele toernooi nog eens ruimschoots overtroffen.
Ellie Krocké werd wereldkampioene bij de dames
70+ via een mooie overwinning op de Duitse
Heide Orth met 6-1, 6-2.

Doordat het in de tweede week vanaf donderdag
elke dag langdurig en overvloedig regende, kon
een aantal finales niet afgespeeld of zelfs helemaal
niet gespeeld worden.
Nora Blom stond in de damesfinale 60+ tegen
Tina Karwasky op 3-6, 6-6 (3-2), toen verder spelen onmogelijk werd.
Ellie Krocké met haar partner Jackie Boothman
kwam in de damesdubbelfinale 70+ zelfs niet verder dan 2 gespeelde games.
Hans Adama van Scheltema die met zijn Australische partner Carol Campling de finale gemengddubbel 65+ had bereikt kwam zelfs helemaal niet
aan spelen toe.
Omdat iedereen op zondagavond of de volgende
dag vluchten had geboekt naar huis, was er ook
geen mogelijkheid om de bovenstaande finales
alsnog af te spelen.

Ellie Krocké

Hans Adama van Scheltema
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Hans Adama van Scheltema ging met een bronzen
medaille naar huis bij de heren 65+. In de halve
finale dolf hij het onderspit tegen de oude en
nieuwe wereldkampioen Jorge Camina Borda uit
Spanje.

Leven na het tennis: Christian Feenstra

“Geborgenheid basis van succes’’
door Peter Klein
Amsterdam – De ontmoeting met Christian Feenstra begint met een kleine domper.
“Weet je dat ik dit jaar voor het eerst van mijn leven niet op het gravel heb gestaan”,
zegt hij bij de begroeting bij zijn huidige jarenlange werkplek, de BinckBank. “Daar baal
ik natuurlijk van, maar er zijn momenten in je leven dat andere zaken, zowel in het gezin als in het werk voorrang moeten hebben en dus ook krijgen.” De nieuwsgierigheid
is gewekt, ook bij Christian Feenstra blijkt er een enerverend leven na het (top)tennis.
dereen had het erover, dat die partij eigenlijk de
finale was. Mark zou zondag wel de nieuwe titelhouder worden. Maar ik speelde die finaledag
een van mijn beste wedstrijden.”
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“Eigenlijk had ik dit interview moeten uitstellen”, vertelt Christian tijdens de lunch bij de
bank waar hij als Corporate Secretary en fungeert. “BinckBank is momenteel als bank/broker
de marktleider van Nederland.Vanmorgen werden we belaagd door de concurrent en dan zijn
een snelle reactie en acties noodzakelijk. Dan is
het er keihard volop tegen aan. Dat ken ik trouwens maar al te goed uit mijn tennisloopbaan
en mijn school- en studietijd.”
Nationaal kampioen
Zijn grootste nationale bekendheid kreeg Christiaan Feenstra in 1986 toen hij tegen Huub van
Boeckel de Nederlandse titel in het enkelspel
veroverde. In 1989 won hij die titel ten koste
van die andere tennisgrootheid en topfavoriet
Mark Koevermans. “Ik was extra gemotiveerd
voor die finale”, vertelt hij. “Mark had toen in
de halve finale gewonnen van Paul Haarhuis. Ie-

De Nationale Tenniskampioenschappen van
1986 werden niet alleen vanwege de opvallende winst van Feenstra een gedenkwaardig toernooi. Ook bij de vrouwen verscheen een zeker
niet verwachte winnares ten tonele. Christians
leeftijdsgenoot uit 1967, Nicole Jagerman, destijds begeleid door de het communistische bewind ontvluchte Russische Davis Cupspeler en
zeer kritisch scribent Felix Kaplan. Dat de twee
winnaars geen eendagsvliegen waren, bewezen
Feenstra en Jagerman drie jaar later in 1989,
toen ze weer allebei Nederlands singlekampioen werden. Feenstra onttroonde de aimabele
tweevoudig winnaar Menno Oosting, van wie
het Nederlandse tennis een aantal jaren later na
een noodlottig ongeval afscheid moest nemen.
Geborgenheid
Feenstra’s naam staat op het tableau der nationale kampioenen vermeld tussen tennissers
die ook internationaal faam verdienden. Louk
Sanders (ATP 98 in 1977) sloot in 1981 een
reeks van liefst acht Nederlandse enkelspeltitels af. Schapers (ATP 25 in 1988) won tusen
1983 en 1985 het NK drie keer op rij, terwijl
Oosting (ATP 72 in 1988) in 1987 en 1988 zegevierde. “Ook ik heb internationaal gespeeld”,
zegt Feenstra. “Mijn hoogste ranking was ooit
309. Maar mijn beste tennis speelde ik toch op
gravel in Nederland. Mijn mooiste resultaten
waren het winnen van de Europese jeugdkam-

Werklust
“Je kunt wel zeggen, dat ik ben opgegroeid op
gravel”, wil Feenstra nog wel kwijt over zijn ‘rumoerige’ jeugdjaren. “Een aantal jaren zelfs letterlijk. Mijn moeder woonde met haar tweede
man op een tennispark met gravelbanen. Dat
betekende dat ik dagelijks op het gravel te vinden was. Dat ging uiteraard ten koste van mijn
school. Veel spijbelen en zo, al kreeg ik ook het
besef, dat ik op die manier geen toekomst had.
Ik heb toen een jaar mijn racket aan de wilgen
gehangen en in een jaar tijd Mavo-Havo-Atheneum gedaan. Twee klassen in één jaar in een
instituut voor volwassenenonderwijs. Dat was
hard werken, maar als gravelbijter kende ik dat
al. Hard werken, lopen en mijn wapen, mijn geweldige backhand in stelling brengen.”

“Uiteraard heb ik na dat tennisloze jaar mijn
racket weer opgepakt”, gaat Feenstra verder.
“Maar ik bleef denken over mijn toekomst. Ik
heb na een paar jaar weer het roer omgegooid
en ben via avondonderwijs rechten gaan studeren. Opnieuw de volledige focus op mijn studie.
Mijn propedeuse heb ik daardoor bijvoorbeeld
cum laude gehaald.” Steeds handelingen van
Feenstra, die volledig passen bij zijn persoon.Als
jeugdtennisser was de geboren Utrechter de
eerste die in Nederland zo ongeveer full-time
ging trainen. Ruim boven de twintig uur per
week.Veel tennisleraren en vooral tennisouders
trokken meteen hun conclusie: dit was slecht
voor de zich ontwikkelende kinderziel, maar de
‘werker’ gedijde er wel bij.
Vaders
Leidde al dat harde werken op zijn favoriete
ondergrond, het gravel, in zijn jeugdjaren dan
niet tot aansprekende successen. “Jawel hoor”,
spreekt Feenstra een mogelijk ontbreken tegen. “In 1984 werd ik zowel Nederlands indoor
jeugdkampioen tot en met 18 jaar als in Oostende Europees jeugdkampioen tot en met 18
jaar. En ik stond al eens in de finale van de nationale jeugdkampioenschappen. In de groep tot
en met 12 jaar verloor ik na een setpoint te
hebben gehad van Mark Koevermans. Ik kreeg
op dat setpoint een geweldige kans om met
mijn beste slag, mijn backhand, de titel binnen te
halen. Maar ik wilde die bal te hard slaan, sloeg
naast de lijn en verloor alsnog. Weer wat geleerd. Al zullen alleen insiders dat resultaat in de
annalen terugvinden.”
“Ik speelde in die tijd onder de naam van de
tweede man van mijn moeder, Van Harskamp”,
legt Feenstra uit. “Die naam had ik aangenomen,
omdat het contact met mijn eerste vader was
verwaterd door de scheiding. De Feenstra’s zijn
een bekend geslacht van (oog)artsen. Het contact met mijn vader is later overigens uitstekend
hersteld. Ik ben blij en gelukkig, dat ik hem voor
zijn dood nog regelmatig en uitgebreid heb kunnen spreken. Het wordt trouwens hoog tijd, dat
ik ook mijn ’tennisvader’ bij mijn jarenlange club
Melkhuisje, Piet van Eijsden, weer eens opzoek.”
Succes heeft immers vele vaders.
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pioenschappen en de Masters van het Nederlands Satellietcircuit. Inderdaad in België en Nederland, want daar voelde ik mij thuis.”
“In Nederland voel ik een zekere geborgenheid”, vervolgt Feenstra. “Ik houd van mensen
om mij heen. Praten met mensen, redeneren
met mensen. Dan voel ik mij thuis. Dan kan ik
ook presteren. Het motiveerde en motiveert
mij om ‘hard’ te werken. In het buitenland ben
je vaak alleen en op jezelf aangewezen. Hier in
Nederland niet. Wel moet ik zeggen, dat ik in
mijn jeugdjaren liefst vijftien keer verhuisd ben.
Dan ben je ook op zoek naar geborgenheid.”
De tennisloopbaan verschafte hem de wijsheid, dat hij ook in het arbeidsleven op zoek
naar een plek moest, waar hij zich echt thuis
voelde. “Vanuit mijn studie rechten ben ik in de
advocatuur terecht gekomen. Ik kreeg destijds
een leuk aanbod vanuit Zutphen. Daar kende
ik echter niemand, maar had ik de drang om in
mijn eigen omgeving te willen blijven. Ben toen
als tussenoplossing in Apeldoorn gaan wonen.
Vervolgens was ik enige tijd werkzaam voor
een advocatenkantoor in Utrecht, maar ik ontdekte al snel dat ik liever voor een bedrijf wilde
werken. Mijn periode bij CMG was leerzaam.
Bij toeval kwam ik in contact met handelshuis
AOT, dat is uitgegroeid tot de bank die nu al
meerdere jaren is benoemd tot de beste broker
van Nederland. Bij BinckBank voel ik mij thuis
vanwege die ambitieuze no-nonsense sfeer.

IC Museum - het begin is er!

H

Het begon met een brainstorm over het cultuurhistorische belang van de IC. Welke taak
kan deze bijzondere club daarin verrichten?
Gekoppeld aan het besef, dat oude topspelers
ons kunnen ontvallen zonder dat een plek is
ingeruimd voor de memorabilia of de prijzen
die zij gewonnen hebben, leek het de moeite
waard na te denken over een eigen IC museum.
Toen Tjerk Bogtstra te kennen gaf, dat hij zijn
Marijke Jansen onthult met Theo Bollerman haar vitrine
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Gelukkig had Charlotte al een fraaie fotogalerie
ingericht. Die heeft ze opnieuw moeten structureren. En er is een fraai en uitvoerig zwartwit foto-overzicht aan toegevoegd, zodat van
alle leden een prachtige actiefoto te zien valt.
Maar er zijn ook 5 vitrines ingericht.

centrum ter beschikking wilde stellen van een
dergelijk initiatief, werd ondergetekende aangezocht om e.e.a. zo aardig mogelijk in te richten.
Moedeloos zeeg hij ineen. Hulp was dringend
nodig. Uiteindelijk kon een commissie gevormd
worden. Hans Adama van Scheltema, Lucie
Douwes Dekker en Tjerks vrouw Charlotte
gingen zich inspannen. Het was een hele klus.
Maar het begin is er.

In die vitrines ontwaren we o.a.:
• de prijsbeker van Marcella Mesker
• de replica’s van de grandslamoverwinningen
van Haarhuis en Eltingh
• de Jaap Eden trofee van beide heren voor
sportteam van het jaar
• de kampioensbeker van Marijke Jansen
• de Rosmalen trofee van Sjeng Schalken
• de bekers van Hans van Swol
• Davis Cup memorabilia
• IC herinneringen
• diploma’s van onze veteranen wereldkampioenen o.a. Hans Adama, Nora Blom, Trudy
Groenman, Els Veentjer
• Tom Okker bronzen beeldje

De vitrine met de uitbeelding van de historie
van de tennissport; links de pullover van Henk Timmer

En nog veel meer!
Maar we zijn er nog niet!
Hierbij de dringende oproep aan diverse kampioenen (en je weet heus wel wie we hier
bedoelen) om nog enkele memorabilia en/of
trofeeën in bruikleen ter beschikking te stellen!
Er is nog werk aan de winkel!

Eén van de twee fotogalerijen
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Theo Bollerman

13e IC Academy

O

Op zaterdag 13 december 2014 is de traditionele IC Academy gehouden op het Tennis en
Business Center Heuvelrug in Doorn, ook de
plek van ons mooie IC Tennismuseum. Aanwezig waren de volgende top jeugdspelers: Wisse
Jonker,Tom Moonen, Isolde de Jong, Nina Kruijer, Michiel de Krom, Bart Stevens, samen met
de meeste ouders van deze kinderen en enkele
trainers. Daarnaast de IC’ers Niek Fleury, Fried
Schmitz, Nora Blom en Tjerk Bogtstra en Lex
Stofkooper, spelersbegeleider van Feyenoord.

Jaarboek 2015
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Hij als geen ander heeft de afgelopen jaren
laten zien dat zijn resultaten er zijn gekomen
door vooral beslissingen die hij zelfstandig nam.
De bijgaande foto laat zien dat de ouders tot
een behoorlijke lijst zijn gekomen.

Het programma was:
10.00 – 12.00 uur
Jeugdtraining “omgaan met de media” / “presenteren”, theorie en praktijk, onder leiding
van Theo Bollerman en Marcella Mesker
10.00 – 12.00 uur
Ouders en trainers/coaches, “Excellente prestaties door efficiënt energymanagement” onder leiding van Pons Jan Vermeer en Frits Don.
13.00 – 15.00 uur
Robin Haase geeft zijn visie op toptennis en beantwoordt vragen. Forumdiscussie met Robin
Haase, Frits Don, Tjerk Bogtstra
Theo en Marcella hebben de kinderen in de
ochtend geïnterviewd met heuze camera’s en
microfoons. Zij konden daarna het resultaat
terugzien, waarbij zij waardevolle tips kregen
van de door de wol geverfde Marcella en Theo,
voor wie het nu al weer de 13e keer was dat
zijn hun medewerking gaven. De kinderen bleken het goed te doen en ze vonden de wijze
waarop het omgaan met de pers met hen werd
geoefend zeer leerzaam.
Pons Jan en Frits namen tegelijkertijd de ouders professioneel onderhanden door ze de
spiegel voor te houden en te vragen of ze konden opschrijven welke aspecten nu van belang
zijn bij TOPSPORT, onderverdeeld in fysieke,
emotionele en mentale aspecten. Als introductie van dit onderdeel bespraken ze de wijze
waarop Epke Zonderland zijn sport beoefend.

Naast zelfstandigheid werd door Frits en Pons
Jan ook het belang van goede slaap beklemtoond. Dat slaap belangrijk is weet natuurlijk
iedereen, maar ook datgene wat je doet vlak
voor je gaat slapen is van invloed op een goede
nachtrust. Achter een beeldscherm zitten waar
veel licht vandaan komt, is in ieder geval niet de
goede voorbereiding op slapen. De slaap bestaat

Als topsporter heb je maar een aantal jaren dat
je TOP kunt zijn en dus moet je voldoen aan
de vele randvoorwaarden die hiervoor gelden.
Besproken werd dat de drive om dingen te verbeteren met name vanuit de sporter zelf moet
komen en dat veel bemoeienis van ouders juist
bij veel jeugd averechts werkt. Kinderen moeten de belangrijkheid ervan zelf gaan inzien.
De ouders waren blij met de sessie. Zij vonden
dat ze nu meer gereedschappen hadden om
hun kind te ondersteunen bij het vergaren van
alle kennis. Enkelen zeiden dat het beter was
geweest als ze deze bijeenkomst hadden gehad
op het moment dat hun kind 10 was.Want juist
op die leeftijd neem je als ouder veel beslissingen voor je kind, zoals de arbeid/rust verhouding, voor een kind van tien erg belangrijk.
Het middagprogramma met Robin Haase werd
gehouden in een open sfeer waarin zowel Robin als de kinderen zeer openhartig waren over
hun ervaringen, teleurstellingen en successen.
Robin begon met de vraag aan de kinderen
welke drie dingen ze leuk vonden om te doen.
Natuurlijk kozen de kinderen tennis als nummer 1. Robin zelf bleek al als heel klein kind te
weten dat hij proftennisser wilde worden en
tot op heden heeft hij daaraan niet getwijfeld
en hij staat nog steeds met veel plezier op de
baan. Robin vertelde ook dat hij geleerd heeft
van zijn fouten. Hij noemde onder meer de
meer dan vier uur durende autoreizen naar
Almere een zeer foute keuze van hem. De arbeid/rust verhouding was op de vele dagen dat
hij in Almere is geweest niet goed doordacht.
Wat wel een goede keuze van hem was en is, is
het houden van zogenaamde power naps, korte
slaapjes tussen de trainingen door, waardoor je
na zo’n power nap vooral mentaal fitter op de
baan staat.

Ook Tjerk Bogtstra en Frits Don hadden hun
inbreng bij het forum. Frits benadrukte dat je
voor de vele onderdelen die van belang zijn bij
topsport professionele hulp kunt krijgen en dat
de investering en keuzes die je hierbij maakt
van groot belang zijn.
Het forum eindigde met de vraag aan Robin
wat voor hem het belangrijkste is als tennistopsporter. Zijn antwoord: “Zorg dat je fit blijft en
niet geblesseerd raakt”. De juiste arbeid/rust
verhouding is essentieel. Ook maakt hij ter
plekke wereldkundig wie zijn nieuwe begeleider wordt in 2015: het wordt Mark de Jong.
Na een drankje en enthousiaste reacties van
ouders en kinderen gaat iedereen huiswaarts.
Wouter Fok
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uit een aantal fases en met name de eerste fase,
de diepe slaap, waarbij het lichaam zich fysiek
hersteld, is vooral bij topsporters erg belangrijk.

POWER NEVER FELT SO GOOD!
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View the full FORCE series online at dunloptennis.nl
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Dutch IC-Cup
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Peter Scholtz
Piet Veentjer
Evert Schneider
Jan Hordijk
Ivo Rinkel
Piet van Eijsden
Marian Laudin
Rolf Thung
Wouter Fok
Michiel Schapers
Nick Fleury
Jaap Arends
Wim Stoop
Louk Sanders
René Heffels
–

1986 Frits Don
1987 Tom Nijssen
1988 Mark Koevermans
1989 Paul Haarhuis
1990 Stanley Franker
1991 Tom Okker
1992 –
1993 Jacco Eltingh
1994 Brenda Schultz
1995 Henk Goris
1996 Hans van der Weg
1997 Karin van Essen-Moos
1998	Hans Adama van
Scheltema
1999 Hendrik Jan Davids
2000 Ab Kloezen

2001 Just Barth
2002 –
2003 –
2004	Hans Adama van
Scheltema
2005 Jan Siemerink
2006	Ada de Laive/Theo
Bollerman
2007 Nora Blom
2008 Rolf Thung
2009 Robin Haase
2010 Jaap Arends
2011 Raemon Sluiter
2012 Martin Koek
2013 Peter Scholtz
2014 Tjerk Bogtstra

Henk van Riemsdijk Cup
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Tom Okker
Peter Scholtz
Ab Kloezen
Maarten Keunen
Just Barth
Evert Schneider
Peter Soeters
Stephen Noteboom
Jan Beukers
Marcella Mesker
Tine Zwaan
Wouter Fok

2006 Henk Goris
2007 Stephen Noteboom
2008	Trudy HoolboomGroenman
2009 Tine Zwaan
2010 Hester Witvoet
2011 Betty Stöve
2012 Tom Okker
2013	Trudy HoolboomGroenman
2014 Johan Vekemans

IC-Holland Award
1993	Jacco Eltingh/Paul
Haarhuis
1994 Jacco Eltingh
1995 Brenda Schultz
1996 Richard Krajicek
1997 Fed Cup Team:
	Brenda Schultz, Miriam
Oremans, Manon
Bollegraf, Caroline Vis,
Kristie Boogert

1998	Jacco Eltingh/Paul
Haarhuis
1999 Manon Bollegraf
2000	Kritstie Boogert/
Miriam Orlemans
2001 Sjeng Schalken
2002 Jan Siemerink
2003 Martin Verkerk
2004 –
2005 Michaëlla Krajicek

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

–
Robin Haase
–
Thiemo de Bakker
Esther Vergeer
Robin Haase
Kiki Bertens
Robin Haase
Jean-Julien Rojer

IC-Centenary Awards (23-12-1999)
Kea Bouman (†)
Jacco Eltingh
Paul Haarhuis

Richard Krajicek
Tom Okker
Betty Stöve

Henk Timmer (†)
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1983 Willem Maris
1984 Hans van Dalsum
1985 Rolf Thung
1986 Hans van Swol
1987 Wim Breukink
1988 Jan Beukers
1989 Rolf Thung
1990 Rob Kuijpers
1991	Trudy HoolboomGroenman
1992 Ada de Laive-Bakker
1993 Rolf Thung

Uitwisseling nationale top t/m 16 jaar
en ex-topp(bb)ers IC leden
“old guys rule”
Het is 22 maart een redelijk mooie lentedag met een klein druppeltje regen wat
de pret niet mocht drukken. De veteranen (boven de 40 jaar) Hendrik-Jan, Steph,
Fernon en gastspeler Bart Beks (wereldkampioen veteranen 2013) melden zich om
14.45 uur op het mooie complex van Sportpark de Kegel te Amstelveen en worden
zeer hartelijk ontvangen door manager Frans Poel.

V

Voorafgaand aan deze ontmoeting heeft Raymond Knaap (KNLTB) ons via de e-mail laten
weten dat niemand minder dan Paul Haarhuis
met zijn 48 jaar deze jongens toch wel redelijk
makkelijk de baas is op de baan. Wetende dat
wij allen die leeftijd nog niet bereikt hebben
doet ons beseffen dat we ons niet zullen laten
kennen.
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We maken kennis met Tom Moonen, Ruben
Konings, Bart Stevens en Michiel de Krom en
raken al snel in gesprek over tennis, tennis van
nu en tennis in te verleden. Na een leuke kennismaking betreden we de verse gravelbanen
van Sportpark de Kegel die dit jaar nog niet
veel bespeeld zijn. Er staat een straf windje en
na een iets langere warming-up dan 5 minuten
beginnen we aan de wedstrijden.
Iedereen moet toch even wennen aan de langzamere banen, op Hendrik-Jan na die zeer
voortvarend van start gaat. Af en toe horen we
Steph wat zuchten en kreunen dat z’n service
nog niet de juiste richting gevonden heeft. Michiel laat meteen zien waarom hij tot de top
van Nederland behoort en beloont zichzelf
met een verdiende overwinning. Tom verkoopt
zijn huid duur maar tegen Bart Beks is hij (nog)
niet opgewassen. Bart die zich nog als een
jonge hond over de baan beweegt, maakt goed
gebruik van elk hoekje van de baan, dropshots,
lobje etc. en maakt zo korte metten met Tom.
Ruben heeft duidelijk niet geïnformeerd naar
de speelstijl van Fernon want hij verslaat zich

Nationaal jeugdkampioen Tom Moonen

regelmatig in de eerste set. Later brengt hij wat
meer geduld op en laat Fernon toch wel wat
hoekjes van de baan zien, maar het blijkt niet
voldoende te zijn. Bart Stevens biedt in de 2de
set veel tegenstand en laat Hendrik-Jan, ook
wel genoemd “King of the Clay”, aardig lopen,
waardoor hij tegen de kramp aan zit aan het
einde van de wedstrijd. Gelukkig voor HendrikJan eindigt de set toch in zijn voordeel.

Hendrik-Jan Davids

We kijken terug op een geslaagde ontmoeting
waarbij al een klein zaadje geplant is voor een
volgende ontmoeting!

Fernon Wibier
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De stand na de singles is 3-1 in het voordeel
van de IC-ers. Na een lekker drankje, koffie voor de mannen en een suikervrije icetea
voor de jongemannen, beginnen we aan de dubbels. Nu is iedereen los geslagen en worden de
lobs afgewisseld met creatieve dropvolleys en
spectaculaire passings. Er wordt erg fanatiek gespeeld door de toekomstige tennishelden maar
ze zijn niet opgewassen tegen de ervaring van
de oudjes. “Old guys rule!” klinkt het regelmatig na een mooi gewonnen punt van de oldies.
Einduitstag 5-1 voor de IC van Nederland. Na
afloop wordt snel een warme douche genomen
en gaan we aan tafel om van een lekkere maaltijd te genieten en elkaar beter te leren kennen. Wat opvalt is dat de jongeheren erg veel
interesse tonen in ons professionele verleden
en er worden enkele oude leuke verhalen van
stal gehaald. Al snel komt ook op tafel wat de
toekomstvisies zijn van een ieder, bij wie ze trainen, hoe vaak, en hoe zij topsport met school
combineren.

Fernon Wibier

Aandacht
voor jou!
Jaarboek 2015
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PROGRAMMA 2015
(ook integraal vermeld op www.ictennis.nl)
LOCATIE

7 en 8 februari

Wallis Cup

Doorn

8 maart

ALV

Doorn

28 of 29 maart

Match tegen de jeugd

Amstelveen

14 juni

Sponsordag

Rosmalen

21 juni

Familie-/clubdag

Doorn

28 juni

IC Council

Londen

Juli

Match tegen Uruguay

Den Haag

30 augustus

Tennisclinic Sylvia Toth

Warmond

23 september

42e voetbalwedstrijd HVV-IC

Den Haag

9 oktober

33e golfdag

Valkenswaard

november

IC Holland Award

n.t.b.

13 en 15 november

Match tegen België, Zweden en
Oostenrijk

n.t.b.

12 december

IC Academie

Doorn
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EVENEMENT

www.foksuk.nl

DATUM

Overleden
Erevoorzitters
W.J.R. Dreesmann
drs A.C. Reidt
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Ereleden
mr G.F.W. van Berckel
mr J.D. van den Berg
jhr mr R. de Brauw jr
D. Croll
mr A. Diemer Kool
mr M. van der Feen
P.D.A. van der Heyde
mr H.F. Hoyer
jhr C. van Lennep
mr C.H. Muntz
ir P.F.S. Otten
ir F.J. Philips
mr C. Punt
jhr L.J. Quarles van Ufford
jhr H.A.C. van Riemsdijk
I.F. Rinkel
G.J. Scheurleer
mr D.U. Stikker
A.C. van Swol
H. Timmer
mw K. Tiedemann-Bouman
C.Vreedenburgh
drs J. van de Weg

Leden van verdienste
C.R. Beek
C.K. Dekker
prof. J.H.A. van der Drift
W.O. Duys
B.C.W. Koers
H. Kuiphof
K. Muijs
H.A. Pellikaan
mr H.B. Peters
mr dr J.F.A. de Soet
W. Stoop
W. Tappenbeck
H.J. Teengs Gerritsen
ir J.Velds
Leden
H.A. Biesheuvel
drs J. Bijker
ir J. Boon
drs A.M. Borren
ir J.L.P. Bouman
W. Breukink
G.F. de Bruyn Kops
C.A. Bryan
G.R. Castendijk
J. van Dalsum
A.E. Dehnert
F. Dogger
dr Th. van Eek
H.G. Eilers
E.F. Eriksson

drs H.R.M. van Gasselt
R.J. van Gelder
J. Hajer
J.W.F. van der Heide
W.J. Heynen
G.W. Holst
J.A. Karamoy
ir A. Knappert
H.L.G. Koopman
J.H. Knottenbelt
J.J.C. de Kuiper
J.P.A. Linck
drs A.C. Lijsen
mr W. Marinkelle
ir W.D. Maris
mr D.M. Meertens
dr Ch. Mendes de Leon
ir R.C. Nauta
mr A.S. van Nierop
J. van Olst
M. Oosting
ir J.A. Pennink
mw J.W. Ridderhof-Seven
drs L.I. Rinkel
G.W. Scheurleer
mr R. van Steeden
mr J.W. Taminiau
D. Teschmacher
mr J.Volkmaars
M. Wetselaar
mr H. Wilton

Buitenlandse leden
Hongarije
T. Hagóri
G. Zoltan

Australië
R.N. Howe
J.D. Newcombe
A.D. Roche
K.R. Rosewall

Ierland
R.F. Egan

België
T. Brasseur
D. Charles
R. Goethals
G. Kaisin
M. de Marneffe
C. Mercelis
B. Mignot
J.T. Moretti
mw L. Sliepen
Ph. Washer
Brazilië
A.Vieira
Canada
P. Dimmer
D. Gilchrist
F. Mott-Trille
M.Young
Duitsland
P. Dinckels
F. Feldbausch
W.A. Hofer
A. Kurucz
H.J. Plötz
Dr. B. Windhoff
W. Bungert
C. Kuhnke
B. Nitsche
Frankrijk
M. Bouffard
M. Leclercq
G. Rébut
T. Pham

India
V. Aggerwal
K.C. Anand
M.S. Appa Rao
R. Kashyap
R. Kathpalia
R.C. Khanna
R. Liberhan
S. Minotra
S. Misra
J. Pradesh
Y. Prasad
P.L. Reddy
H. Seshadri
B. Singh
J. Singh
M. Singh
R.I. Singh
A. Wallia
D. Wallia
Israël
H. Jankelowitz
Italië
R. del Bello
M. Gilardelli
A. Loewy
G. Merlo
Japan
T. Chomabayashi
S.Yoshii
Joegoslavië
N. Pilic

Luxemburg
G. Logelin
J. Offenheim
H. Reiter
G. Weyrich
Mexico
R. Belmar
F. Lisci
M. Mestre
M. Monroy
E. Martinez Lanz
Monaco
M. Borghini
B. Caramello
M. Kizlink
A. Manigley
G. Pasquier
J.Z. Pifat
R. Pulido
M. Thuillier
F. Truchi
A.Viviani
Nieuw Zeeland
mrs. C. McIntyre
D. Shaw
A.W. Tills
Pakistan
S. Ahmad
Roemenië
I. Nastase
Rusland
B. Fomenko
Spanje
J.M. Tintoré Turull
C. Casado
Tsjechië
J. Medonos
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Argentinië
J.E. Esponda
E. Morea

Uraguay
J. Lacarte
J.P. Brisson
Venezuela
H. Hosé
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Verenigd Koninkrijk
J.E. Barrett
H.T. Baxter
A.H. Billington
Sir Mervyn Brown
Sir Brian K. Burnett
A.J. Clayton
A.C. Compton Dando
M. Cox
C.J. Gorringe
A.B. Greatrex
M.P. Hann
B. Hatton
C.B. Hutchings
J.E. Innocent
D.A. Lloyd
M. Kizlink
W.A. Knight
J.R. McDonald
I.A. McDonald
P. Mockridge

G. Newton
G.L. Paish
J.G. Paish
Alan Purnell
J.J.F. Robinson
P. Siviter
R. Taylor
G.L. Ward
B.N.A. Weatherill
R.K. Wilson
Verenigde Staten van
Amerika
A.W. Bunis
L.J. Fitz Gibbon
F.T. Kovaleski
B. Patty
J. Powless
M. Riessen
E.V. Seixas, Jr.
S. Smith
T. Sperry
T. Trabert

Zuid-Afrika
G. Forbes
J.P. de St. Croix
J. Hubert
C. Webber
Zweden
B. Bengtsson
O. Bengtsson
L. Bergelin
B. Borg
B. Hansson
S. Davidson
L. Myrhman
L. Nordenhök
M. Petterson
U. Schmidt
T. Svensson
P. Wallenberg
E. Wennerström
A. Jarryd
Zwitserland
D. Auberson
J. Buttkus
M. Frösch
H. Grimm
D. Sturdza
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PRINTING ON
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