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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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Voorwoord

O

We hadden het natuurlijk ook over tennis. De
successen van Robin, Kiki en Jean-Julien die
weer een Grand Slam titel op zijn erelijst mag
bijschrijven. En natuurlijk de Davis Cup en Fed
Cup. Prachtig dat beide teams gaan uitkomen
in de Wereldgroep en het gaan opnemen tegen
respectievelijk Frankrijk en Amerika. Heel veel
succes spelers en speelsters! Kijken of jullie
voor een verrassing kunnen zorgen.
Nog even terugkomend op Kiki, Robin en JeanJulien. Jullie zijn een voorbeeld voor de volgende generatie. Laat ze leren van jullie hobbels,
fouten en ervaringen. Want laten we helder
zijn, het is er de afgelopen jaren niet succesvoller (en wellicht makkelijker) op geworden. Er
is een klimaat van individualisering, onduidelijkheid en onzorgvuldigheid voor jonge spelers,
hun ouders en trainers ontstaan. Ik denk en
verwacht dat Jacco Eltingh vanuit zijn nieuwe
rol als technisch directeur een hoop waardevolle inspiratie, structuur en veiligheid kan
bieden. Dit ondersteunen we als IC natuurlijk
graag. Succes Jacco! Haal met jouw team en
externe expertise de kritische succesfactoren
maar weer eens naar boven.

Bij deze wil ik jullie allen een sportief en gezond jaar wensen, met veel mooie contacten
en gesprekken aan de keukentafel! Natuurlijk
een woord van dank aan alle (bestuurs)leden,
waaronder natuurlijk Marijke Jansen, voor het
realiseren van dit jaarboek!
En hebben jullie nog interesse in een nieuwe IC
trui, sjaal en/of stropdas? Neem dan contact op
met Louk (voor een sjaal met Judith Ambags),
hij heeft zich enorm ingezet om mooie items
te laten produceren.

Joost Wijnhoud
Voorzitter IC van Nederland
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Onlangs zat ik gezellig aan de keukentafel van
Evert Schneider. Evert regelt al jaren de IC
Holland Award. Deze mooie bokaal ging ik ophalen om hem uit te reiken aan Robin Haase
tijdens de NK in Rotterdam. We hadden het
over van alles, maar Evert vertelde in ons gesprek ook dat hij af en toe bij Bubi van Meegeren langs ging. Een week later kregen we het
bericht dat ons oudste lid Bubi (93) was overleden. Triest nieuws natuurlijk, maar ik dacht
ook mooi dat Evert dat deed, contact houden.
Gemeenschapszin, sociale contacten, meedoen,
zo belangrijk voor ons mensen!

Aandacht
voor jou!
Jaarboek 2018
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IC Holland Award 2016 en 2017

Deze ereprijs wordt jaarlijks toegekend aan die
Nederlandse speelster(s) of speler(s), die zich
in het achterliggende kalenderjaar op de meest
positieve wijze heeft (hebben) onderscheiden,
zowel wat betreft tennisprestaties als het ‘ambassadeurschap’ van het Nederlandse tennis.
Kiki had in 2016 een fantastisch tennisjaar
met haar tweede WTA-titel in Neurenberg,
een finaleplaats in Gstaad, halve finaleplaatsen
in onder meer Hobart en Luxemburg en een
indrukwekkend optreden in het Grand Slam
toernooi van Roland Garros waarin zij de halve
finale wist te bereiken.
Daarnaast was Kiki nog zeer succesvol in de
Fed Cup competitie en steeg zij op de WTAranking van 104 naar 22!

Robin Haase is al jarenlang het boegbeeld van
het Nederlandse herentennis en de absolute
kopman van het Davis Cup team.
Vanaf 2010 staat hij zo goed als onafgebroken
in de top-100, waarvan lange periodes in de
top-50.
In 2017 bereikte Robin de halve finale in de
toernooien van Dubai, Gstaad en Montreal.
Hij won bovendien van liefst 4 spelers uit de
huidige top-10: Dimitrov, Alexander Zverev,
Thiem en Goffin!
Ten slotte had Robin een groot aandeel in de
3-2 overwinning van het Davis Cup team op
de Czech Republic, waarmee promotie naar de
wereldgroep werd gerealiseerd.
Kortom alles bij elkaar meer dan voldoende reden om de IC Holland Award 2017 aan Robin
Haase toe te kennen.
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Doordat het moeilijk bleek te zijn om de agenda’s op elkaar af te stemmen, kon de IC Holland Award 2016 pas tijdens het Ricoh Open in
juni 2017 door voorzitter Joost Wijnhoud aan
Kiki Bertens worden uitgereikt.

IC golf- en clubdag 6 oktober 2017

Jaarboek 2018
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De belangstelling voor de jaarlijkse IC-Golfdag
was wederom groter. Dit jaar mede ook omdat
de niet-golfende IC-ers en hun partners zeer
welkom waren om aan te schuiven bij borrel
en diner. Daarmee kreeg het ook meer het karakter van een clubdag.
De golfers arriveerden ‘s ochtends in de stromende regen op de Eindhovensche Golf. “Gaat
het wel door? We hebben onderweg stórtbuien gehad!”, zo klonk het bij de ontvangst in het
clubhuis. Ja, het gaat áltijd door, en het valt áltijd
mee. En dus klaarde de lucht op en konden we
gewoon om half één van start gaan.
Na het aanmelden bij de wedstrijdtafel met Ada
(de Laive) en Jan (Beukers) eerst een kop koffie
met vlaai. De sfeer was meteen weer gezellig
met veel lawaai en gelach. Het was de 35e (!!)
keer dat de IC-Golfdag op de Eindhovensche
werd gehouden. We kunnen dus inmiddels met
recht spreken van een echte traditie.

Marcella en ik startten als eerste flight en het
werd een gezellig ontspannen rondje. De laatste tennisnieuwtjes met ons eigen commentaar
werden uitvoerig besproken.
Na afloop werd er bij de borrel zoals altijd uitgebreid bijgepraat met iedereen, terwijl ondertussen de volgende flights geleidelijk binnendruppelden. Jan was dit jaar de rekenmeester
die alle scores ging verwerken.
Het diner vond dit jaar plaats in de grote
zaal aan mooi gedekte ronde tafels. En door
de komst van de niet-golfende IC-ers werd
het een echte clubdag. Bestuurslid Louk Sanders heette iedereen welkom, daaronder ook
de speciale gasten van de Eindhovensche, bestuurslid Welmoet Otten en de vaste gasten
Anneke en Hans Tuyt.
Zoals altijd vond de prijsuitreiking plaats aan
het eind van het diner bij de koffie. Ook hier
had Louk deze keer de leiding. Hij begon met

het bedanken van Anja (Ybema) voor wederom
haar uitstekende voorbereiding en organisatie
van deze dag. Ik bleek de beste brutoscore
te hebben en de “Henk van Riemsdijk Beker”
werd aan mij uitgereikt door Anneke Tuyt, de
dochter van Henk van Riemsdijk. Ik mocht zelf
de “Betty Stöve Trofee” voor de beste stablefordscore overhandigen aan Stephen Noteboom, die samen met Hendrik Jan Davids en
Fernon Wibier ook de teamprijs in de wacht
sleepte. Na het uitreiken van de diverse andere
prijzen ging Louk over tot het overhandigen
van de IC Cup 2016 aan Johan Vekemans. Tijdens de Algemene Leden Vergadering kon deze
beker niet overhandigd worden en daarom
werd deze gelegenheid benut om dat alsnog te
doen. Een vereerde Johan toonde in zijn dankwoord aan dat hij qua welbespraaktheid Louk
naar de kroon stak.
Ten slotte werd volgens traditie “de crew” van
achter de bar en in de keuken nog op feestelijke wijze bedankt. Een mooie afsluiting van
een zeer geslaagde dag. Op naar 2018!
Betty Stöve

Betty Stöve trofee (beste stableford score)
Stephen Noteboom (39 punten)
Johan Vekemans (37 punten)
Teamprijs (beste 2 stableford-scores per hole)
Hendrik Jan Davids, Stephen Noteboom,
Fernon Wibier
IC bokaal (partnerprijs stableford)
Marianne Scholtz
Longest drive heren: Peter van Essen
Longest drive dames: Trudy Groenman
Neary heren: Rob Kuijpers
Neary dames: Anja Ybema
Peter Scholtz schaal: Trudy Groenman
Gastenprijs: Welmoet Otten (secretaris van de
Eindhovensche Golf)
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UITSLAGEN
Henk van Riemsdijk beker (beste bruto score)
Betty Stöve (83 slagen)
Louk Sanders (84 slagen)

In memoriam André Lothar (‘Bubi’)
van Meegeren 1924 − 2017

O

Op 17 december overleed Bubi van Meegeren
op 93-jarige leeftijd.
Bubi had – naast zijn talent en wil tot trainen
– op twee fronten een voorsprong om de
speler te worden, die tot de besten van ons
land zou gaan behoren. Zijn vader verwierf
voor de oorlog de bekende Marlot-tennishal
op de grens van Den Haag en Wassenaar. Bubi
kreeg hierdoor ruime trainingsmogelijkheden.
Een verdere voorsprong vond Bubi in Gerard
Scheurleer, de tenniscoach van ook internationaal grote naam en faam.Van Scheurleer leerde
Bubi zich voortdurend bewust te zijn van het
zo noodzakelijke samenspel van Hoofd, Hart
en Hand (naar de titel van Scheurleers belangrijkste tennis-psychologisch werk).

Jaarboek 2018
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Bubi maakte 120% van zijn talenten. Hij toonde dat het duidelijkst in zijn eigen Marlot-hal,
waar hij in de jaren 1948-1952 zijn beste resultaten bereikte: hij versloeg daar onder meer
Destremeau en Lennart Bergelin. Bubi leerde
niet te verliezen van een speler van een zelfde
kwaliteit als hij. We moeten bedenken dat de
vormende jaren van Bubi in de oorlogsperiode
lagen; internationaal tennis was uitgesloten.
Bubi heeft daarmee kansen moeten missen om
nog sterker te worden.
In 1948 had Bubi zijn beste tennisjaar: hij werd
lid van de Davis Cupploeg (dat zou hij zes jaar
lang blijven), behaalde finales van de toendertijd grote toernooien aan de Rivièra, won het
herendubbel-kampioenschap met de Zuid-Afrikaan Eric Sturgess van de British Hardcourts
(toen ‘het Wimbledon op gravel’) en hij won
het grote toernooi van Oostende. Hij behaalde
in zijn loopbaan tweemaal de derde ronde van
Roland Garros. Bubi was viermaal finalist van

de Nationale Kampioenschappen en won de
nationale herendubbeltitel met Huib Wilton.
Bubi beschikte over een goede service, mooie
forehand, gerespecteerde volley en over de
beste backhand van ons land.
Hij was in alles een heer op de baan, en daar
buiten even gedegen als zijn tennisspel.
Het Nederlands tennis verliest in Bubi een
vooraanstaand vertegenwoordiger en speler.
Onze IC denkt aan Bubi van Meegeren in
vriendschap en respect.
Evert Schneider

D

Dankzij een fenomenale eindsprint wint het
Nederlandse Daviscup team op 17 september
2017 van Tsjechië met 3-2 en promoveert naar
de wereldgroep. Op vrijdag verloren Robin
Haase en Thiemo de Bakker beiden hun single
en stond het 0-2. Maar zowel de dubbel op
zaterdag van Robin Haase en Matwé Middelkoop als beide singles van Haase en De Bakker
werden zondag na een bloedstollend verloop
in winst omgezet.
Inmiddels heeft de loting plaatsgevonden en
speelt Nederland tegen de kersverse 2017
winnaar van de Davis Cup Frankrijk, in Frankrijk op 2 t/m 4 februari 2018.

Op de foto van links naar rechts:
Voorste rij: Matwé Middelkoop, captain Paul Haarhuis
en Robin Haase
Achterste rij: Jean-Julien Rojer,Tallon Griekspoor en
Thiemo de Bakker
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Davis Cup team promoveert naar
de wereldgroep
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IC medailles bij WK veteranen 2017

D

Later in het jaar (oktober) was het de beurt
aan de Super Seniors (65-85).
Er werd gespeeld op de gloednieuwe USTA National Campus in Orlando/Florida. Een prachtig
complex met 100 uitstekende banen, maar helaas zodanig gesitueerd dat er elke anderhalve
minuut een vliegtuig heel laag over vloog om te
landen op het dichtbij gelegen Orlando International Airport!
Een extra verzwarende factor was de hitte:
temperaturen van ruim boven de 30 graden,
gekoppeld aan een extreem hoge luchtvochtigheid. Desalniettemin was er toch een aantal
grote Nederlandse/IC successen.
Bij de teamwedstrijden bereikte Ellie Krocké
met haar 70+ team de finale om de Althea
Gibson Cup. Na de singles, met een overwinning van Ellie, was de stand 1-1; helaas werd de
beslissende dubbel met 4-6/6-7 van de Amerikaanse dames verloren.
Het individuele toernooi ging Ellie als nummer 1
geplaatst in; dat maakte zij helemaal waar door

Jasper Smit
Ellie Krocké

de finale te bereiken. Daarin trad zij aan tegen
de Française Sylvie Galfard-Kirsten; tot 3-3 in
de 3e set was het een gelijk opgaande strijd,
waarna Ellie die set met 6-3 naar zich toe wist
te trekken.
Daarmee was haar 5e (!) wereldtitel, de 1e in
2000 in de 55+ categorie behaald, een feit.
Ook in de 65+ categorie werd een medaille
gewonnen. Hier was het Nora Blom die de
finale haalde; een heel knappe prestatie na
maandenlang blessureleed. In de finale bleek de
Tsjechische Jana Sedlackova echter met 0-6/26 te sterk.
Bij de heren werd ten slotte nog een bronzen
medaille gewonnen. Daarvoor zorgde het dubbel Martin Koek/Rolf Thung; het was wel brons
met een verhaal.
In de beslissende match tiebreak van de halve
finale kwamen Martin en Rolf namelijk op eigen service op matchpoint, die ze niet konden
verzilveren om vervolgens met 12-14 alsnog
de overwinning aan hun Oekraïense tegenstanders te laten.
De WK cyclus werd besloten met de Seniors
(50/55/60) die voor hun kampioenschap afreisden naar Miami/Florida. Hier werden door de
Nederlandse veteranen 2 medailles behaald,
maar zonder betrokkenheid van IC-(st)ers.
Hans Adama van Scheltema
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De WK-cyclus begon dit jaar in maart met de
Young Seniors (35/40/45), die hun wedstrijden
speelden in Kaapstad/Zuid Afrika.
Ons nieuwe IC-lid, Jasper Smit, was in de 35+
categorie uitermate succesvol. Met zijn team
bereikte hij in de Italia Cup de halve finale,
waarin van de latere winnaar Frankrijk met 0-2
werd verloren. De strijd om het brons tegen
Spanje werd in de beslissende dubbel door
Jasper samen met Martijn van Haasteren in
Nederlands voordeel beslist.
In het individuele toernooi was er vervolgens
nog eens 2x goud voor Jasper. Als nummer 1
geplaatst sleepte hij soeverein de wereldtitel in
het enkelspel binnen via een 6-1/6-1 overwinning op de Fransman Benoit Foucher. Samen
met zijn maatje Martijn won Jasper vervolgens
ook de herendubbel titel door het koppel Martinatto/Noblecourt uit Frankrijk in 2 sets te
verslaan.

Leven na het tennis: Fernon Wibier

’Ik heb toch meer affiniteit
met de medische wereld’
door Peter Klein
Noem de naam Fernon Wibier en de echte tennisvolger zal antwoorden: “Dat was
toch die tennisser die het grastoernooi in Rosmalen won in het dubbelspel met die
andere Nederlander?”, om na enig nadenken te vervolgen met Stephen Noteboom.
Wibier bereikte echter wel meer in zijn tennisloopbaan, maar ging na het beëindigen
er vandoor in een andere richting. Het op 21 februari 1971 in Dedemsvaart geboren
IC-lid had toch meer affiniteit met de medische wereld.

H
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Hun zeker voor het grote publiek opmerkelijke
titel bij het International Grass Tournament in
Rosmalen van 1994 kwam voor Wibier en Noteboom als een verrassing. De twee Hollanders
zouden meedoen in het enkelspel en hadden geen
dubbelpartner. “Stephen zei tegen mij, zullen wij
dan maar dubbelen”, vertelt Wibier in een restaurant in een onder een dikke laag sneeuw bedekt
Eindhoven. “En daar heb ik meteen ja op gezegd”.
“Hoge verwachtingen hadden we helemaal niet,
het was een sterk deelnemersveld. Veel erkende
dubbelspelers, we konden ontspannen spelen”.
Het leverde een glorieuze zegetocht op. Op weg
naar de finale werden het Amerikaans/Canadese
duo Jim Grabb en Sebastien Lareau, landgenoot
Hendrik-Jan Davids met de Zuid-Afrikaan Piet
Norval en de Zweden Anders Jarryd en BentOve Pedersen geklopt. De eindstrijd werd met
nipt verschil gewonnen. Peter Nyborg en Diego
Nargiso bogen in de tiebreak van de derde set,
6-3 1-6 7-6.
Wapens
“Fernon, een goede tennisser met een geweldige service”, weten voormalig Davis Cup-captain
Tjerk Bogtstra en Wibiers leeftijdsgenoot Onno
Guinau, nadat hun coachgesprek in Bogtstra’s tenniscentrum in Doorn werd onderbroken. Na een
korte dialoog hebben de twee tenniscoaches een
gezamenlijke conclusie. “Fernon beheerste eigenlijk wel alle slagen, maar hij had, denken wij, net
niet voldoende wapens om helemaal tot de top
door te dringen. En hij zat natuurlijk in een geweldig sterke lichting tennissers. De jaargangen 1970
en 1971 met Jan Siemerink, Jacco Eltingh, Paul
Dogger, Remko Heethuis en Joost Winnink. En
natuurlijk zijn leeftijdsgenoot, Richard Krajicek”.

In Eindhoven bevestigt Fernon Wibier de uitspraken. “Ik moest het van mijn service hebben,
maar alleen daarmee red je het niet. Daarbij ben
ik meer een strateeg. Natuurlijk kon ik service en
volley spelen, maar in het enkelspel was ik toch
liever een strategische schaker. In het enkelspel
had ik lang als doel de top-100 van de wereldranglijst te halen, maar uiteindelijk ben ik op plaats 126
als hoogste notering blijven steken. Misschien had
ik mij wat eerder op de dubbels moeten toeleggen. Daar was ik altijd wel behoorlijk succesvol
in”. Zo won Wibier in 1993 samen met Jevgeny
Kafelnikov in Andorra de hoofdprijs in het dubbelspel. Een jaar eerder bereikte hij met Patrick
Rafter de finale van het dubbelspel in het Japanse
Nagoya. Rosmalen was overigens niet het enige
ATP-toernooi dat Wibier met Stephen Noteboom op zijn naam schreef. Het duo zegevierde
in 1996 in het Duitse Neumünster.
Ervaring
De ervaringen opgedaan in tien jaar proftennis
kwamen Fernon Wibier goed van pas bij de volgende stappen in zijn loopbaan. “Ik ben begonnen
bij het Health Center van David Lloyd in Veldhoven”, vertelt de Eindhovenaar. “Maar ik kwam er
daar snel achter, dat mijn gevoel meer bij de medische wereld lag. Ik had mijn VWO-diploma op
zak en ben verder gaan studeren. NIMA A, B en
C. Toen ik de eigenaar van het bedrijf AB Medical
tegenkwam, heb ik de overstap gemaakt. Ik voelde
mij meteen thuis in die wereld. Als tennisser hield
ik vooral van de strategie in het spel, strategisch
handelen kun je in het bedrijfsleven goed gebruiken. Tijdens mijn tennisopleiding bij het Tennis
Trainings Instituut bij Henk van Hulst werd gehamerd op een ijzeren discipline. Ook dat is belang-

rijk in het bedrijfsleven. En als tennisser had ik wel
geleerd een teleurstelling te incasseren”.
“Een collega van mij is een aantal jaren terug een
eigen bedrijf begonnen”, vervolgt Wibier, die getrouwd en vader van een meisjes-tweeling van 15
en van een zoon van 10 jaar is. “Ik ben hem een
jaar later gevolgd en vorm met hem nu de directie van Bloomedical in Breda, een bedrijf dat zich
richt op de markt van medisch-ethische producten. We vormen blijkbaar een goed dubbel, want
we zijn gegroeid tot marktleider borstprotheses.
En we zijn innovatief. We ontwikkelen en brengen
inmiddels ook lasers op de markt voor ontharingsprocedures en huidverjonging. Zowel voor mannen
als vrouwen”.
Plezier
Tennissen doet Fernon Wibier nog heel regelmatig. Jaren was hij met onder andere Paul Haarhuis, Hendrik-Jan Davids, Stephen Noteboom en
reserve/invaller Sjeng Schalken in de Eredivisie
Heren boegbeeld van ELTV en van die hoogste
competitieklasse. “De eredivisie is heel sterk geworden. We spelen nu in de hoofdklasse, vooral

ook omdat we door ons werk meestal niet in de
sterkste samenstelling kunnen spelen. De competitie is leuk, maar het meeste plezier haal ik toch
uit de voorbereiding, de wekelijkse training met
deze mannen. Verder speel ik nog in de Duitse
competitie. Mijn vrouw weet hoe leuk ik dat vind
en geeft mij er de ruimte voor. Zaterdagochtend
eerst even de boodschappen doen, dan naar Krefeld voor een singletje en een dubbeltje. En dan
aan het eind van de middag het gezamenlijke hapje
eten met het team”.
“De felheid van vroeger is er wat het tennis betreft wel af”, sluit Wibier af. “Het voor en na de
wedstrijd is voor mij inmiddels net zo belangrijk.
Verleerd ben ik die felheid overigens niet. Als ons
bedrijf een order misloopt, voel ik toch een beetje
de pijn die ik vroeger voelde als ik een wedstrijd
had verloren. Zeker als je je degelijk hebt voorbereid. Dank zij tennis heb ik leren incasseren en
leren opstaan om weer door te gaan”.

Jaarboek 2018

15

IC van Nederland - IC van Canada
vrijdag 23 en zaterdag 24 juni 2017
Tennisclub Park Marlot te Wassenaar

O

90e verjaardag vierde. Team Canada was blij
verrast met deze typische ‘IC locatie’. Wietske
en Yvonne waren uiteraard genodigd aan ons
slotdiner op de Koninklijke Haagsche Golf &
Country Club (waarvan Evert lid is), waar zij
door Evert geheel terecht nog eens ruim geprezen en bedankt werden. Voorzitter Joost
kwam evenals penningmeester Fried nog even
aanmoedigen en Fried en zijn Loesje namen
deel aan het diner op zaterdag.
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Op de Annual General Meeting van de Council of IC’s in juli 2016 legden Louk Sanders namens onze IC en David Dimmer namens de IC
van Canada de kiem voor de ontmoeting tussen teams van beide IC’s, die op 23 en 24 juni
werd gespeeld. Slechts één keer eerder troffen beide IC’s elkaar: in 1989 in Toronto met
o.a. Rob Mentink in ons team, waar wij toen
nipt verloren. Tijd voor revanche dus! Dankzij de uitstekende contacten van ons erelid
Evert Schneider waren we direct welkom op
het prachtige park van Tennisclub Park Marlot
in Wassenaar, waar wij de eerste dag hartelijk
werden verwelkomd door voorzitter Wietske
Zeper, bestuurslid Yvonne Kurstjens en Bart
met zijn staf. Wat een feest om daar in heerlijk weer op de beide banen aan weerszijde van
het gezellige clubhuis te mogen spelen, op deze
club vol van tradities en sfeer, die dit jaar zijn

Rolf Thung

Ons team, met de nodige ‘usual suspects’ aan
boord (zie de uitslagen), sterk gecompleteerd
met gastspelers Carola Muller van Moppes,
Hans Bronkhorst en Cees Jan Asselbergs,
streed voor wat het waard was en wist de totaalzege uiteindelijk in de laatste single van Rolf
over de streep te trekken: 7-6, mission accomplished! Wat speelt die Rolf nog sterk: verlost
van zijn taken als KNLTB voorzitter heeft hij
weer alle gelegenheid om een paar keer per
week te trainen en dat was zichtbaar: “this guy

Thung, boy does he has a game!”
Op vrijdag konden we daarnaast genieten van
een uitstekende en heel spannende damesdubbel, die we helaas net verloren (zaterdag sterk
gerevancheerd) en van de zondag moet de heroïsche zege van Just vermeld worden op zijn
bijna 10 jaar jongere tegenstander Dennis. Slim
spelend, zwoegend en uiterst volhardend wist
Just te winnen, waarbij hij na winst van de eerste set tiebreak de historische woorden sprak:
“Louk hoe lang moet ik nog doorgaan, want
dit red ik natuurlijk niet nog een set”. Zo zie
je maar…..
Vlnr. captain Rosti, Terry, Bob, Janice, Pamela, Tim, Dennis
en Phil

We kijken terug op een prachtige ontmoeting
in de ware IC spirit, waarin we nieuwe tennisvrienden maakten.
Louk Sanders
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Uitslagen
Vrijdag 23 juni (3-3)
Hans Adama van Scheltema - Rosti Brankovski
Rolf Thung - Tim Griffin
Nora Blom/Carola Muller van Moppes - Pamela Rosebaum/Janice Longhurst
Rolf Thung/Rob Kuipers - Dennis Ing/Terry Redvers
Evert Schneider/Marian Laudin - Bob Awry/Phil Cox
Just Barth/Hans Bronkhorst - Rosti Bankovski/Tim Griffin

6-2; 6-3
6-3; 6-0
3-6, 6-0, 5-7
3-6, 3-6
6-3, 1-6, Super Tiebreak 10-7
3-6; 1-6

Zaterdag 24 juni (4-3)
Marian Laudin - Tim Griffin
Rob Kuijpers - Bob Awry
Just Barth - Dennis Ing
Rolf Thung - Rosti Brankovski
Hans Bronkhorst - Phil Cox
Cees Jan Asselbergs - Terry Redvers
Nora Blom/Carola Muller van Moppes - Pamela Rosebaum/Janice Longhurst

1-6; 1-6
2-6; 2-6
7-6; 6-4
6-3; 6-2
6-3; 6-1
0-6; 4-6
6-2; 6-4
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Team Canada bleek een gezellig, vrolijk gezelschap van sportieve en interessante mensen
en de sfeer was top. Boeiend om te horen dat
het ‘IC gebeuren’ zich met name afspeelt in en
rondom het oostelijk gelegen Toronto, zodat
Pam, afkomstig uit het 4000 km westelijk daarvan gelegen Vancouver geen van haar teamleden ooit eerder ontmoette! Onbestaanbaar
natuurlijk binnen onze IC waar we elkaar allemaal zo goed kennen en best vaak (kunnen) zien.

In memoriam Ferdinand en Hein Beernink

D

De tweeling Ferdinand en Hein Beernink werd
geboren op 23 juli 1928 in Den Haag.
Beiden waren getalenteerde tennissers en behoorden kort na WOII tot de top-10 van Nederland. Als 21-jarige kwam Ferdinand in 1949
uit op Wimbledon; Hein werd in 1951 Nederlands indoor dubbelkampioen met Huub Wilton. De broers werden in 1951 lid van de IC.
In 1952 verhuisden ze naar de Verenigde Staten,
waar ze in Berkeley/California samen 40 jaar
lang als gynaecologen werkzaam waren.
Door hun vertrek naar de VS, verwaterde op
den duur het contact met de IC. Hierdoor
ontdekten wij pas veel later dat de broers
op 87-jarige leeftijd 40 dagen na elkaar op 13
december 2015 (Hein) resp. 22 januari 2016
(Ferdinand) zijn overleden.

Ferdinand

Een verlate maar welgemeende herinnering aan
2 van onze oudste IC-leden.
Hans Adama van Scheltema

Nieuwe IC kleding beschikbaar!
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Ook op het gebied van IC kledij heeft het Bestuur
zich in 2017 bepaald actief getoond. Ooit in een
ver verleden hadden we prachtige Lacoste vesten,
truien en spencers maar die zijn er al lang niet
meer en bovendien, hoe fraai ook, ze zijn behoorlijk gedateerd. We hebben dus nieuwe truien, in
een fraaie katoenkwaliteit in een model geschikt
voor zowel mannen als vrouwen.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor onze IC dassen: we
hebben er nog maar een paar en ze zijn niet meer
van eigentijdse snit. Ook daarvan hebben we dus
nieuwe in voorraad: mooie kwaliteit zijde en precies de juiste IC kleuren.
Voor de vrouwen zochten we al heel lang naar een
herkenbaar IC accessoir. In deze tijd van genderneutraliteit misschien wat ouderwets maar het
Bestuur ziet onze dames nog geen das dragen.We
zijn dus uitgekomen op een heel mooi IC sjaaltje,
ook in zijde, formaat 180 x 50 cm.
Bijgaande foto’s geven hopelijk een goed idee van
al dit fraais.
De prijzen zijn:
IC trui: € 40,-, te bestellen bij Louk
IC das: € 25,- te bestellen bij Louk
IC sjaaltje: € 35,- te bestellen bij Judith Ambags

Hein

Nieuwe leden
Jasper Smit
17-11-1980
Tenniscarrière:
5x Nederlands Kampioen enkelspel, 3x dubbelspel
Enkelspel hoogste ATP-ranking
413, 1x future winst
Dubbel hoogste ATP-ranking 121, meerdere futures en challengers winst
Wereldkampioen team, enkelspel en dubbel 35+
Huidige werkzaamheden:
Part-time tennistrainer/coach
Part-time (prof)tennisser

Peter Ehrlich
12-06-1948
Tenniscarrière:
Nederland – België gespeeld in
70-er jaren
Lid King’s Cup team in en tegen
Zwitserland

Dutch IC-Cup 2016

D
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De 2016 IC-Cup is toegekend aan Johan Vekemans. Johan bevindt zich onder het groepje leden
dat zich keer op keer inzet om de IC te vertegenwoordigen tijdens uitwisselingen danwel mee te
doen aan evenementen die we als vereniging organiseren. In 2016 heeft hij, bijwonderingswaardig,
aan alle actieve evenementen deelgenomen. Wij
zijn hem zeer dankbaar voor zijn sportieve inzet
dat gepaard gaat met zijn consequente relaxtheid
(goed Nederlands?) en humor.
De uitreiking van de IC-Cup heeft uiteindelijk tijdens de IC Golfdag op de Eindhovensche Golf in
Valkenswaard plaatsgevonden. Louk kon het niet
laten om toe te lichten waarom de uitreiking langer heeft geduurd dan eigenlijk de bedoeling was.
Dit had te maken met een ongemakkelijke situatie
voor het bestuur. De IC-Cup was namelijk al enkele maanden foetsie (sinds de ALV) en niemand
had enig idee waar deze kon zijn. Het was zelfs
zover gekomen dat we geen andere optie zagen
dan een nieuwe aan te schaffen. Tot (zijn eigen)
verbazing van onze zeer gewaardeerde secretaris, trof hij in de winkel waar hij de nieuwe beker
wilde aanschaffen onze eigen IC-Cup aan in een
vitrine. We laten in het midden hoe dit alles zo
heeft kunnen gebeuren, maar gezonde frustratie
heeft uiteindelijk enkel en gelukkig tot hilariteit
geleid.
Stephen Noteboom

Dutch IC-Cup
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

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
–
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
2015 Marijke Jansen
2016 Johan Vekemans
2017 Anja Ybema-Lepoutre

Henk van Riemsdijk Cup
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

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

2008	Trudy HoolboomGroenman
2009 Tine Zwaan
2010 Hester Witvoet
2011 Betty Stöve
2012 Tom Okker
2013	Trudy HoolboomGroenman
2014 Johan Vekemans
2015 Tom Nijssen
2016 Tom Okker
2017 Betty Stöve

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	Kristie Boogert/
Miriam Orlemans
2001 Sjeng Schalken
2002 Jan Siemerink
2003 Martin Verkerk
2004 –
2005 Michaëlla Krajicek
2006 –
2007 Robin Haase

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

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

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
1994 Tom Okker

PROGRAMMA 2018
DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

13/14 januari

Francis Wallis Cup

Doorn

11 maart

ALV

Doorn

n.t.b.

Tennisclinic Sylvia Tóth

Warmond

6/7 juli

Match tegen IC Uruguay

Den Haag

8 juli

IC Council

Londen

n.t.b.

43e Voetbalwedstrijd HVV-IC

Den Haag

5 oktober

36e Golfdag

Valkenswaard

december

IC Holland Award

n.t.b.
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RESULTATEN 2017
23/24 juni

Match IC Nederland – IC Canada 7-6

7 oktober

IC Golfdag – Winnaar Betty Stöve

juni/december	Uitreiking IC Holland Award 2016 en 2017 aan resp. Kiki Bertens en
Robin Haase
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