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Interne Herfstcompetitie
Helaas nadert de zomer haar einde, de dagen worden al snel korter en de herfst kijkt al om de hoek. Vandaar
dat we jullie weer uitnodigen om mee te doen met de Interne Herfstcompetitie.
Deze vindt plaats vanaf 13 september t/m 8 november (afhankelijk van het weer) op de dinsdagavond vanaf
18.30 uur.
Als je je eenmaal hebt opgegeven wordt er wel van je verwacht aanwezig te zijn wanneer je aan de beurt bent,
want voor degene die de schema's maakt is het erg lastig wanneer er tijdens de competitie steeds mutaties zijn.
Men kan zich inschrijven via de lijst in de vitrinekast of via de mail naar:
Ineke@van-den-abeele.nl
Kosten: € 3.50 en zoals gebruikelijk verplicht inschrijving tot betaling.
Sluitingsdatum: 9 september
Ineke van den Abeele
25 aug 2011

Beste tennis-kennisvrienden.
Zaterdag 20 augustus 2011.
Het is stralend weer en de voorbereidingen zijn zover klaar. Iedereen is vol lof over de manier waarop de dag is
georganiseerd en de complimenten gaan dan ook uit naar de AC en de TC, die behoorlijk wat werk hebben
verzet om de dag goed te laten verlopen. Er zijn verse bloemen, een lekkernij voor bij de koffie, een goed
verzorgde lunch en er is zelfs een lekker koud ijsje 's middags. De opkomst is dit jaar boven verwachting, wat
maakt dat er ( slechts) drie keer per koppel getennist kan worden. Omdat het zulk prachtig weer is, is dit geen
probleem. Er wordt gekletst onder het genot van een drankje en zelfs het bridgen heeft zijn intrede gedaan met
zichtbare lol bij de spelers. Er wordt doorgespeeld tot ongeveer zes uur en dan volgt de voor dit evenement
gebruikelijke barbecue.
Tijdens de barbecue wordt een prachtige bos bloemen overhandigd aan Jan en Greet Wijnholds, die dit jaar de
dag hebben gesponsord en die door de voorzitter Henk Keus hiervoor hartelijk bedankt worden. Een aantal
mensen heeft na de barbecue nog niet genoeg getennist en vertrekken voor een laatste partijtje naar de baan,
terwijl anderen zich nog te goed doen aan prima vlees en heerlijke salades.
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Al met al kunnen we terugzien op een erg gezellige dag en hopelijk zien we jullie allemaal volgend jaar terug.
Klik voor de foto's op onderstaande link

Kennis-tennis toernooi 2011
Tineke.
23 aug 2011

Ladies Day.
Beste tennisliefhebsters.
Het is al weer enkele weken geleden, maar alsnog een kort verslagje over een succesvolle Ladies Day.
De dag begon goed, het was namelijk prachtig weer en dat is het de hele dag gebleven.
Het thema van dit jaar was "Vietnam", wat we te danken hadden aan een van de nieuwe leden van de
activiteitencommissie, namelijk Kim.
Ook het eten was van de Vietnamese keuken, de dag ervoor bereid in de keuken in het huize van Kim door de
leden van de AC.
De sfeer was goed en er was een grote opkomst. Er werd ontspannen, maar toch redelijk fanatiek getennist en
in de middag was er voor de dames die even niet konden tennissen, een mevrouw die ons wegwijs maakte in
de wereld van de kaligrafie.
Hier werd volop gebruik van gemaakt, zoals de foto's laten zien.
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde dag en we hopen dat er volgende jaar weer net zo veel
animo is als dit jaar.
groet en veel plezier met de foto's,
Klik hiervoor op onderstaande link

ladies day
Tineke
11 aug 2011

Maak voordelig kennis met tennis.
Iedereen die komt uit de regio Renkum-Heelsum boven de 45 jaar kan dit jaar komen proef tennissen. Voor
maar slechts € 45,- kun je een periode van 3 maanden komen tennissen bij onze mooie en gezellige vereniging
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LTV Harten. Je kunt dan kennis maken met onze vernieuwde Smashcourtbanen en de goede en hartelijke sfeer
binnen onze club proeven. Je kunt ook meedoen aan tossbijeenkomsten of een lid van de club uitdagen voor
een partijtje tennis.
De proefperiode kan elke 1e van de maand ingaan. En eindigt na 3 maanden. Als deze proefperiode goed is
bevallen, dan kun je lid worden van ltv Harten. Je bent van harte welkom. Maak voordelig kennis met tennis.
Meld je aan bij mevrouw Dita Oosterhuis (ledenadministratie) mail: ditaoosterhuis@hotmail.com tel.
0317-310162 of bij geen gehoor Wim Rohaan, (bestuurslid) mail: rohaan@telfort.nl tel. 0317- 419015.
Vriendelijke groeten,
Wim Rohaan.
14 juli 2011

Invitatietoertooi op 20 augustus
Een kleine rectificatie aangaande het invitatietoernooi.
Omdat Jan en Greet Wijnholds besloten hebben deze dag te sponsoren via hun bedrijf FUNCTIONAL
SOLUTIONS is de eigen bijdrage verlaagd naar € 5.= p.p., en daardoor is nu ook het eerste kopje koffie of thee
en een lichte lunch bij de prijs inbegrepen. We zijn hier enorm blij mee en bedanken Jan en Greet dan ook
hartelijk voor deze geweldige bijdrage.
Op zaterdag 20 augustus is er weer een invitatietoernooi, het zogenaamde kennistennis, aanvang 10.00 uur .
Nodig dus een kennis/gast uit die geen lid is van "Harten" om mee te doen, enige kennis van tennis is wel een
vereiste. Er wordt ingedeeld naar deelname, dus alles is mogelijk: DD - HD - MD. Inschrijven kan op de lijst in
het kastje van het clubhuis of via een mailtje aan ondergetekende.
De kosten voor deze dag bedragen € 5.= per persoon inclusief een barbeque. Inschrijven kan tot 14 augustus
en het verplicht tevens tot betaling!! Mocht u vegetarisch eten, wilt u dat dan aangeven zodat wij er rekening
mee kunnen houden.
Met vriendelijke groet, AC - TC Harten
Ineke van den Abeele
10 juli 2011.
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De Rosé-ladys
Wij, de Rosé-lady's van Harten, bestaande uit Hetty, Janny, Tineke, Tonnie, Ineke en Ria zijn, onder de
bezielende leiding van Rinus, dit jaar kampioen geworden van de zomeravondcompetitie. Zes
woensdagavonden, driemaal uit en driemaal thuis, hebben wij gestreden om deze begeerde titel binnen te
slepen. Op de laatste speelavond, 22juni, bleek bij binnenkomst dat zowel de kantine als de buitenboel al
versierd waren met hartenballonnen en kampioenvlaggentjes. Ook kwam tot ieders verrassing de fotograaf van
de Veluwepost langs om ons op de kiek te zetten voor de krant. En ja hoor, in de afgelopen editie van 24 juni
kijken we allemaal vol trots in de camera.
En alsof dat nog niet genoeg was kregen we van onze voorzitter van de TC, Berthus Jansen, allemaal een
boeketje bloemen, een mooie roos van onze teamcaptain Tineke, een hartenchocolaatje van Wiebe en na de
laatste game gespeeld te hebben werden wij ook nog getrakteerd op champagne van Rinus en Janny. Kortom
de avond werd vrolijk met de Veenedaalse Vrouwen afgesloten met lekkere hapjes en natuurlijk niet te
vergeten Rosé, want onze Geuzennaam moeten we wel hoog houden.

Ineke van den Abeele
27 juni 2011
Foto: Gert Budding

De lesklanten in het jaar 2011 van Rinus van de Born ( foto Evert Overeem)
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Op 11 juni had Rinus, ons aller coach, voor alle "lessers" een toernooidag georganiseerd. Op een enkel
regenbuitje na, was het een prachtige dag. Er is met overgave gespeeld en de aanmoedigingen en lachsalvo's
waren niet van de lucht. Met vier groepen van vijf tennissers elk, streden we om echte prijzen. Deze varieerden
van flessen wijn als hoofdprijs tot aan marsen voor de poedelprijs.
Aan het eind van de dag werden we getrakteerd op een heerlijke italiaanse maaltijd, dus alle calorieën die we
kwijt waren zaten er meteen aan.
Kortom het was een zeer geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Ineke van den Abeele.
16 juni 2011

Kampioenen
21 mei was de laatste wedstrijd van het zaterdagmiddagteam, eindresultaat Kampioen.

Ineke van den Abeele
24 mei 2011

Bokkendag en Lady's Day.
Op 25 juni vindt er weer een Bokkendag plaats, dus heren geef jullie massaal op voor deze gezellige
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mannendag.De kosten voor deze dag bedragen € 3.50 en inschrijven verplicht tot betaling.
Sluitingsdatum is 20 juni.
Hetzelfde geldt voor de dames, want op 2 juli is er weer een Lady's Day gepland. Ook voor deze dag zijn de
kosten € 3.50 en inschrijven verplicht tot betaling.
Sluitingsdatum is 27 juni.
Inschrijven kan op de lijst in de vitrine of via de mail.
Rest mij nog te vermelden dat er op 11 juni van 11.00 tot 17.00 uur niet vrij gespeeld kan worden, dit i.v.m. een
klein toernooitje ter afsluiting voor degenen die tennisles hebben gehad.
Met vriendelijke groet, de TC/AC
Ineke van den Abeele
13 mei 2011

Leden mutaties in 2011:
Opzegging

Datum

Karin Teijgeler
Adje Melsen

1-febr 2012
1-febr 2012

Nieuw lid

Datum

Mariska Droog
Lucienne Scherpenzeel
Lida Jansen
Ineke Stam-Bos
Anton van der Kolk
Ria Siemons
Jan Appelman
René Evers
Heleen Mulder

6 april 2011
24 maart 2011
14 april 2011
23 april 2011
11 mei 2011
09 jumi 2011
15 juni 2011
27 juni 2011
5-juli 2011

Aanleveren copij voor deze nieuwsrubriek
Berichten, verslagen of wat je kwijt wil mag je mailen naar mijn adres: whuijbregts@xs4all.nl .
Teksten niet te veel opmaken met tabs, vele spaties achter elkaar, etc.
Foto's niet in de tekst zetten maar apart mailen.
Ik maak er dan een bijdrage van voor deze rubriek in volgorde van binnenkomst. Elke maand word de rubriek
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vernieuwd. De oude nieuwsbulletins zijn in te zien via de pagina "Archief".
Wally Huijbregts
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