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LTC Harten
Tennisvereniging voor de senioren.

Nieuwsbulletin
Nieuws in 2014 augustus -november

Nieuwe klok in clubhuis.
Door Ineke van den Abeele en Ria Hendriks is een nieuwe klok geschonken aan onze club. Deze fraaie
klok is aangebracht in het clubhuis. Ons clubhuis is weer mooier geworden en we zijn weer beter bij
de tijd.met deze bijzondere klok. Bedankt Ineke en Ria voor deze gulle gift.
Namens het bestuur.
Wim Rohaan
4 nov 2014

Koek en soep toernooi 2014
Op zaterdag 22 november is het weer zover, dan vindt het gezellige koek- en soeptoernooitje
plaats. We beginnen om 15.00 uur en besluiten deze dag rond 21.00 uur.
De kosten per persoon zijn 5.00 euro en zoals gewoonlijk verplicht inschrijving tot betaling.
Inschrijven kan ook via de lijst in de vitrinekast of via het onderstaand e-mail adres:
Ineke@van-den-abeele.nl dus één van de twee.
De sluitingsdatum valt op 18 november.
Ineke van den Abeele
3 nov. 2014

KNLTB Voorjaarscompetitie 2015
Voor de voorjaarscompetitie van de KNLTB moeten de teams worden samengesteld i.v.m. de
aanmelding bij de KNLTB. Kijk voor meer informatie onder Competities
Ineke van den Abeele
29 okt. 2014

Aanpassing lestijden
Per 1 november zijn de trainingstijden aangepast vanwege uitbreiding van de lesuren.
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De lesuren vinden plaats op vrijdagavond van 18.00 tot 22.00 uur op 1 baan en op zaterdag van 9.00
tot 15.00 uur ook op 1 baan
Ineke van den Abeele
Namens de TC
23 okt 2014

Nieuw bestuurslid
Als algemeen bestuurslid is Kees van der Tak sinds kort toegetreden tot het bestuur. Kees is in deze
functie ook hoofd accommodatie. Verantwoordelijk voor park, banen en clubhuis.
Het bestuur stelt voor om Kees te kiezen in de Algemene ledenvergadering van februari 2015. Tot
zolang zal Kees als ad interim bestuurslid functioneren.
Het bestuur is erg blij met de invulling van deze vacature en wensen Kees veel succes.
Namens het bestuur,
Wim Rohaan
6 oktober 2014

Renkum beweegt maakt kennis met
tennis bij LTC Harten.
DSC07567_2

In het kader van het zomerbeweegprogramma 50+ geinitieerd door de gemeente Renkum is op
donderdag 21 augustus de laatste groep deelnemers op bezoek geweest op het tennispark van LTC
Harten aan de Ginkelseweg te Heelsum. Op 6 donderdagmiddagen is kennis gemaakt met tennis. Er
is gestart op 17 juli. Totaal hebben 30 deelnemers in 3 groepen mee gedaan aan deze introductie.
Er werd door velen enthousiast geoefend om het tennissen onder de knie te krijgen. De lessen
werden gegeven door Rinus van den Born en hij werd geassisteerd door Janny van de
Langemheen. Met iedere groep werd gestart in het clubhuis of op het terras van het park, waar de
voorzitter Wim Rohaan iets vertelde over een aantal algemene zaken van de tennisclub Harten.
Daarna nam Rinus van den Born het woord en hij vertelde iets over de spelregels en de telling van
een tenniswedstrijd.
Maar de meeste tijd is natuurlijk besteed aan het spel op de tennisbanen. Daar werd door Rinus en
Jannie een aantal tennistechnieken uitgelegd en voorgedaan. Zoals forehand en backhand en later
ook de moeilijke service. Alle deelnemers hebben 3 middagen zeer intensief geoefend om in deze
spoedcursus kennis te maken met tennissen. Er was voldoende talent aanwezig onder de
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deelnemers. Een tiental deelnemers waren zo enthousiast geworden, dat ze zich direct hebben
opgeven als proeflid van LTC Harten.
We kunnen erg tevreden zijn over deze introductie en de opbrengst van 10 nieuwe proefleden.
Als vrijwilligers hebben Rinus en Janny heel goed werk geleverd, hiervoor nogmaals mijn hartelijke
dank voor jullie sportieve medewerking. Als je de proefleden treft op ons park, wees attent en
gastvrij. Maak even tijd voor een praatje of stel voor om een partijtje tennis te spelen.
Met dank voor uw medewerking.
Wim Rohaan.
22 aug. 2014.

Bokkendag een groot succes
Ode aan de Bokkendag

Met 23 bokken en af en toe een verdwaalde geit
(Kunnen ze zonder hun man hun ei niet kwijt??)
Wil ik dit verslag beginnen op mijn eigen wijze
Met het doel om drie geweldige organisatoren te prijzen
Die het toch maar hebben geleverd in deze tijd
De indrukken die ik heb zijn zo groot in aantal
Dat ik niet weet waar ik beginnen zal
Bij speciale personen of specifieke activiteit
Hierover verwacht ik nog wel wat strijd
In een vereniging is dat altijd het geval
Een van de organisatoren is Adriaan Griffioen
In het op tijd bellen een ware kampioen
Hij is het maar drie van de vijf keren vergeten
En ik vind dat iedereen dat wel mag weten
Volgend jaar wil hij het een keertje overdoen
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Wij weten allemaal dat Gert vreselijke balletjes kan kappen
Maar op hetzelfde moment naar zuurstof staat te happen
Hij heeft een speciaal pijpje om zijn peukie te bewaren
Alleen voor sigaretten en niet voor sigaren
Zou hij het eindelijk zelf eens gaan snappen

De soep wordt heter gegeten dan ze wordt geserveerd
Volgens mij hebben wij het omgekeerde geleerd
Een hoopje zout snel erbij gegoten
Zou de bieromzet aanmerkelijk vergroten
Leny, hiermee heb je de mannen wel vereerd
Oh ja, en Dick zorgde voor het Jeu des Boules
Dat kon je wel zien aan zijn smoel
Hij deed het als een Fransoos met allure
http://www.ltcharten.nl/wpcontent/uploads/2013/02/NB1402.htm
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Maar hij kon maar blijven tot twee uren
En toen liet hij de boel de boel.
DSC_2927

U weet bij Jeu des boules komt het aan op afstand
Is het een millimeter meer of minder dan gepland
Sommigen konden zich niet aan de indruk onttrekken
Dat je het touwtje van Dick met een elastiekje uit kon rekken
Maar hij kon dit aardig verdoezelen in het zand

Al dagen voor dat wij 2 augustus schreven
Liepen Jeanne en ik door Heelsums dreven
Daar was Henk bezig met strippen
En uit de hele Wilhelminabossen alle onkruid te knippen
Piekfijn in orde voor Zaterdag, zei Henk , dat is mijn streven
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Er liep ook nog een fanaat uit Vietnam
Die niet meer wist of hij zijn racket of zijn camera nam
Hij maakte de prachtigste plaatjes
En de tennisbal sloeg hij precies in de open gaatjes
Gelukkig maar dat niet iedere ZO-Aziaat naar Nederland kwam
Hartevrienden mijn conditie raakt uitgeput
Of ben ik door alle biertjes al ingedut
Maar ons aller Henk O. wil ik speciaal eren
Maar Henk zegt , willen jullie niet meer verteren
Omzet en omzet alleen is des clubs nut

Ook de voorzitter deed nog een dankwoord
Maar dat heeft niemand meer gehoord
Voor hij met zijn cliches eindigde, gingen mensen al klappen
Dus dacht hij ik kan er beter mee kappen
De taak van de voorzitter is, dat hij de zaak niet verstoort.
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Tot slot wil ik een diepe buiging maken
Voor de dames die het ons allemaal lieten smaken
Voor Kim, Leny, Marion en Fenna, echte Hartenvrouwen
Die hun inspanningen niet hoeven te berouwen
Maar trots kunnen zijn op hun vrijwillige taken.

Heelsum, 4 augustus 2014
P.S. Als ik het allemaal niet helemaal precies gezien heb, vergeef het me.
Mart Janssen
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Kijk op de uitgebreide foto serie van Hung van Luong, Klik op zijn foto.

Hung van Luong
3 aug 2014

Leden mutaties vanaf 1 februari
2014:
Opzeggingen
NAAM

OPZEGGING VOOR HET SEIZOEN 2014
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Nieuwe leden
NAAM

LID SINDS

Janny v/d Langemheen

01-01-2014

Dennis Geurts

26-03-2014

Hilde Bisschop

26-03-2014

Sebastiaan Hofland (trainer)

26-03-2014

Cloud Holleman

01-03-2014

John Holleman

01-03-2014

Gerda Hoekstra

30-05-2014

Proefleden

NAAM

PROEFLID SINDS

Ank en Gert Visscher
Martin Both
Ingrid Wolfs
Liza Walta
Aart en Beppie Schippers
Ingrid Lenselink
Wim Burger
Anne en Enna van Laar
Ben Peters
Piet van Willigen
Els van Helden
Titia Barten
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Gezienus Schieving

Aanleveren kopij voor deze
nieuwsrubriek
Berichten, verslagen of wat je kwijt wil mag je mailen naar mijn adres:
Teksten niet te veel opmaken met tabs, vele spaties achter elkaar, etc.
Foto’s niet in de tekst zetten maar apart mailen.
De inhoud van de aangeleverde tekst is de verantwoordelijkheid van de indiener van het bericht.
Wanneer de inhoud van het nieuwsbulletin te groot is, wordt de rubriek vernieuwd. De oude
nieuwsbulletins zijn in te zien via de pagina “Archief”.
Wally Huijbregts
wallyhbs@gmail.com
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