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Met Gerda woon ik sinds 3 jaar in
Wageningen Hoog.
We hebben daar een stukje grond
gekocht en een bungalow laten
bouwen. Het was altijd nog een wens
van me, om mijn eigen huis te
tekenen en te laten bouwen. Met
mijn 44 jarige bouwervaring wist ik
wel wat ik wilde.

Na mijn benoeming als voorzitter in
de ALV van 30 januari j.l. en de
benoeming van Henk Keus tot erelid
wil ik mij graag aan jullie voorstellen.
Graag wil ik jullie bedanken voor het
in mij gestelde vertrouwen.
Toen in 1948 Ltc Harten in Renkum
werd opgericht werd ik in Beusichem
geboren. Dus we zijn beiden even
oud. De leeftijd van onze club kan ik
daardoor goed onthouden.
In Utrecht ging ik naar de UTS en
HTS, ik studeerde daar bouwkunde.
Ik ben getrouwd met Gerda en we
hebben 2 kinderen. Een dochter en
een zoon, ze zijn 35 en 33 jaar.

We zijn er erg blij met het huis en we
wonen erg naar onze zin. Gerda is
geboren op de Patrimoniumweg in
Heelsum tegenover de watertoren en
is later voor haar werk verhuisd naar
Amersfooort. Voor Gerda was het
weer een beetje thuis komen in haar
vertrouwde oude omgeving. Voor mij
is het een nieuwe ontdekking.
We hebben 25 jaar in Doorn
gewoond. Ik heb in Doorn altijd met
veel plezier getennist bij ltv Ludenti
en was daar een periode bestuurslid
en voorzitter van de toernooicommissie. Met tennissen ben ik nooit
een hoogvlieger geweest. Ik doe het
al 35 jaar, maar mijn sterkte is niet
erg veel beter geworden. Ik ben
vooral een liefhebber, een genieter
en vind het een erg leuk spel om te
doen.
Ik heb de laatste 27 jaar gewerkt bij
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VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

het restauratiebouwbedrijf van de BAM nl. Schakel & Schrale, het kantoor was in
Amsterdam en we werkten in de Randstad.
Ik ben daar 17 jaar directeur geweest en in juni 2011 met vroegpensioen gegaan.
Toen ik afscheid nam, was de omzet van het bedrijf ca. 32 miljoen per jaar en er waren ca.
120 medewerkers in dienst. Met 3 vestigingen in Amsterdam, den Haag en Roermond.
Belangrijke werken werden gerestaureerd door Schakel & Schrale zoals het Paleis op de
Dam in Amsterdam, de Rijksmunt in Utrecht, de Bavokerk in Haarlem, Theater Diligentia
Den Haag, grachtenpanden, kastelen en nog veel meer.
Nu werk ik nog ca. 1 tot 2 dagen per week als adviseur voor restauratie en bouwkundig
werk. Ook doe ik dat bij mijn oude werkgever, maar ook voor andere opdrachtgevers.
Naast werken en tennissen besteed ik ook tijd aan andere hobby's.
Ik bezoek elke week samen met Wil Dijk in Nijmegen een cursus kunstgeschiedenis. We
zitten nu in het 3e semester. Einde van dit jaar ronden we het 4e semester af, dan zijn we
klaar. De cursus begon met de geschiedenis van de Egyptenaren en zal eindigen met de
moderne kunst uit deze 21e eeuw. Het is een erg fijne opleiding en we genieten samen erg
van de kunstlessen.
Golfen doe ik af en toe bij de Wageningse golfclub, ik ben daar lid van.
Tuinieren doe ik graag in mijn tuin en ik ben lid van een bridgeclub uit Bennekom.
Fietsend verkennen we graag samen de omgeving.
Met fotograferen ben ik pas begonnen, ook dat is een hele ontdekking en vooral wat de
mogelijkheden zijn met de computer. Lessen fotografie heb ik vorig jaar gevolgd bij Evert
Overeem.
Toen mij werd gevraagd om voorzitter te worden van onze tennisclub, heb ik dat graag
gedaan. Ik heb daar de tijd voor en had een goed gevoel gekregen over de mensen en de
sfeer binnen onze club. Ik kom er graag.
Een bijdrage leveren aan deze maatschappij voel ik als een van mijn verplichtingen in mijn
leven. En als je lid bent van een vereniging geeft dat niet alleen rechten maar ook
verplichtingen.
Ook is het belangrijk voor mij om met mensen om te gaan en deze te ontmoeten.
Ik hoop dat deze komende periode voor mij en jullie een mooie en goede tijd gaat worden.
Gun mij deze periode als voorzitter, dat als een positieve ervaring. Ik reken erop dat jullie
allen daar een flinke bijdrage aan gaan leveren. Met optimisme, vreugde, humor en
respect naar een ieder, daar kunnen we verder mee komen. We zijn als leden van de
vereniging met zijn allen verantwoordelijk voor de goede sfeer en cultuur van de club.
En als zaken niet naar je zin gaan, kom er dan mee voor de draad en ga niet lopen
zeuren. Bewaak ook zelf de goede sfeer. Overleg met de betreffende bestuursleden en
zoek samen naar oplossingen.
Graag wil ik met jullie deze komende periode optimaal samenwerken aan onze mooie
club. Ik zal graag mijn kennis en inzet hiervoor graag leveren, maar ik reken ook op jullie.

Wim Rohaan.
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AFSCHEID HENK KEUS

HENK KEUS NEEMT AFSCHEID ALS VOORZITTER VAN LTC HARTEN
27-01-2012 00:00

HEELSUM - Henk Keus van tennisclub Harten legt op 30 januari zijn voorzittershamer neer. Hij wordt opgevolgd
door Wim Rohaan.
Keus is tien jaar voorzitter geweest en heeft aan de wieg gestaan van de doorstart van LTC Harten. 10 jaar geleden is de tennisclub verhuisd van het park aan de Hartenseweg (nu begraafplaats) naar het sportpark Wilhelmina aan de Ginkelseweg in Heelsum. Keus heeft dit proces op een voortreffelijke wijze geleid en heeft daarmee de club nieuw leven ingeblazen. Door zijn grote verdienste staat er nu een gezonde tennisclub met veel
actieve leden. Als de leden akkoord gaan met het voorstel van het bestuur, dan wordt de scheidend voorzitter
maandag benoemd tot erelid van LTC Harten.
Bron: HoogenLaag.nl
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VAN DE REDACTIE

Ik wil beginnen met de vrolijke en altijd goed gehumeurde Hung Luong
te bedanken voor de vele foto’s die hij steeds weer op de Harten-site
zet. Bijna elk toernooi of evenement is hij van de partij om vele
waardevolle momenten vast te leggen.
Het is voor mij een bijna onuitputtelijke bron om telkens weer leuke
plaatjes in onze Hartslag te plaatsen. Laten we hopen dat hij dit nog erg
lang voor onze club zal blijven doen. Dus Hung:

Hung Luong

HEEL ERG BEDANKT!!!
Ria Hendriks

Wij danken onze adverteerders van HARTE(N)
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VAN DE REDACTIE

Voorpret
U kent het vast wel: de lol die je aan iets kunt beleven nog voordat het werkelijke hoogtepunt
bereikt is, voorpret. Dat is nu precies wat er met deze Hartslag is gebeurd. Het zou een
speciale uitgave worden ter ere van de 50e editie van ons clubblad.
Ja leuk, het clubblad helemaal opgepimpt en aangepast. Tjonge, wat een werk was dat zeg!
Verschillende mensen gemobiliseerd om een stukje te schrijven met als onderwerp dit
heuglijke feit. Ook Gert en Matti van de Lustgraaf wilden hun medewerking verlenen en hun
ervaringen als redacteur met ons delen.
Totdat Gert de volgende ontdekking deed:

Een 'gouden randje' (?)
Rrring... Telefoon ! Omdat Gert nog met een bord op schoot voor de televisie zit, neem ik op. Ria, met het
verzoek iets in de Hartslag te schrijven. De vijftigste editie komt eraan. Leuk idee om daar extra
aandacht aan te wijden. Ik mag het ook naar Gert doorschuiven. Dat schuiven lijkt me wel wat en
tegelijkertijd komt die (goeie) oude tijd weer bij mij boven. De opstart van ons nieuwe park. De enorme
inzet van al die mensen die meehielpen. Je denkt aan die geweldige klus die we toch maar met z'n allen
geklaard hebben. Zo en nu ga ik schuiven.
Archiefonderzoek
We gingen, met name terugblikkend, direct zeer enthousiast aan het schrijven en hadden al bijna één
bladzijde vol, totdat ik er een aantal oude Hartslagen bij pakte en opeens constateerde dat er iets niet
klopte. Het kon nu niet de vijftigste editie of jaargang zijn, want einde 1976 kwam (met 1 blad) namelijk
de eerste jaargang uit. Voordien had men zich beholpen met (een) convocatie(s)/informatiebulletin(s).
De eerste jaargang begon dus eind 1976 en de 31e jaargang hebben we in 2006 gemaakt met doorgaans 4
edities per jaar. Tel je daar de jaargangen 2007 t/m 2011 bij op, kom je uit op jaargang nr. 37 voor het jaar
2012 en wordt het in 2015 de 40e jaargang.
Tja, wat nu ?
Wij wilden de pret niet bederven, dus ging ik na, of we toch een reden konden vinden waardoor het volgende
nummer dan misschien wel de 50e editie zou kunnen zijn.
Zou je vanaf 1976 elk clubblad afzonderlijk een opeenvolgend editienummer hebben gegeven, dan zouden we
met gemiddeld 4 Hartslagen per jaar, met het recente januari-nummer in 2012 bij nummer 142 zijn, dus dat
klopt ook niet !
Signalering misverstand
Maar nee, achteraf bezien, is er het volgende aan de hand. Tot 2005 heb ik, zoals gebruikelijk, de
jaarreeksen clubbladen, jaargangen genoemd, maar om mij nu onbekende redenen, ben ik het daarna met
ingang van oktober 2005, in de voetnoot, editie gaan noemen.
Dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat Kars Sterenborg, nietsvermoedend in 2007, aansluitend op mijn
jaarlijkse editienummering, is begonnen om de afzonderlijk uitkomende Hartslagen opeenvolgend te
nummeren, dus geen jaargangnummering meer. Dat heeft Ria Hendriks, uiteraard in goed vertrouwen,
voortgezet en komt dan voor de huidige Hartslag in april op nummer 50, dus toch een 'jubileumnummer' ?
Zij het dan door een misverstand. Dus komt achter de titel 'Gouden randje', een vraagteken ! Doordat
we er niet direct meer bij betrokken waren, heb ik zelf helaas ook niet meer op de jaargangnummering gelet,
want anders had ik wel eerder aan de bel getrokken !
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VAN DE REDACTIE (VERVOLG)

Ria inlichten
Gezien het grote enthousiasme van Ria (en van ons) voor een 'jubileumnummer' vonden we het erg
vervelend om met ons ontnuchterende relaas bij Ria aan te komen en besloten er 'nietsvermoedend'
toch aan mee te werken, immers we waren ook zelf al aardig op dreef met onze bijdrage. Maar na een
aantal dagen daarover te hebben nagedacht, vonden we dat we het misverstand toch aan Ria moesten
vertellen/ voorleggen.
Nu een 'jubileumnummer' uitbrengen, zou op onjuiste gegevens zijn gebaseerd. Ik heb haar vervolgens
erover gemaild, waarop ik een mail terugkreeg met onder andere de opmerking "mooie mop is dat".
Omdat het een vrij ingewikkeld verhaal was, heb ik haar gebeld met de uitnodiging om bij ons een 'bakje
leut' te komen drinken en het gezamenlijk nog eens goed door te spreken.
Gezamenlijke conclusie
Ria vatte het allemaal heel sportief op en samen kwamen we tot de conclusie dat we het
'jaargangensysteem' weer in ere moesten herstellen. Tevens moet ik hier erkennen in 2006 de fout te
hebben gemaakt enkele keren 30e editie te vermelden in plaats van 31e editie/jaargang.
Jubileum Hartslag
Dus het aprilnummer en volgende uitgaven in 2012 maken nu
deel uit van de 37e jaargang, waardoor de 40e jaargang in
2015 een jubileumjaar kan worden in de
Hartslaggeschiedenis. Immers, een bescheiden feestje
bouwen is altijd leuk.
Jubileum LTC Harten
In 2018 kan dan het feest gevierd worden van het 70-jarig
bestaan van de vereniging LTC Harten. Voorwaar, ook een
aantrekkelijk vooruitzicht.

Gert en Matti
Matti en Gert
v.d. Lustgraaf

Nu denkt u natuurlijk dat er van de voorpret niets meer overbleef, maar dan heeft u het
mis. In eerste instantie was het natuurlijk een tegenvaller. Zoveel werk en dan zonder een
enkel resultaat. Dat is natuurlijk altijd jammer. Maar na een avondje met Gert en Matti
rond de tafel met een lekker bakje koffie, chocolaatjes en pret, heel veel pret zijn we er
natuurlijk uitgekomen. Dank zij Gert zijn we nu helemaal bij wat betreft de nummering van
onze Hartslag en klopt alles weer tot in de puntjes.
En ach, die jubileumuitgave komt er nog wel.
Dus Gert en Matti…...dank jullie wel voor alle moeite en inspanning.
Ria
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NIEUWJAARSRECEPTIE

Nieuwjaarsreceptie
Sta je daar nietsvermoedend met een glas in je hand even heel gezellig met iemand te praten, wordt er op je schouder getikt: wil jij een verslagje maken van deze nieuwjaarsreceptie? Oei, dat was even een overval. En als er dan iemand vlakbij roept:
“dat ken ze best wel”, zeg dan maar eens nee. Dus, there we go!
Bij het binnenkomen was het al gelijk gezellig. Iedereen begroette
iedereen. Hier en daar met een knuffel en vooral met de beste wensen
voor een sportief en gezond 2012. Dan op naar de bar voor een heerlijk bakje koffie of thee naar keuze met een lekkere appelflap. Iemand
wilde betalen, maar dat ging mooi niet door: het is receptie vandaag.
Henk Keus, onze voorzitter, hield één van zijn laatste toespraakjes. Hij
stopt ermee na 10 jaar trouwe dienst, maar er is al een opvolger. Dat
horen we op de jaarvergadering. Twee belangrijke punten waren: het
ledental blijft constant en de contributie gaat niet omhoog!
Er werd rondgegaan met glühwein, schaaltjes met nootjes en hapjes
werden neergezet. Het was weer prima verzorgd door de hardwerkende dames achter de bar, te weten: Jannie, Gerrie en Kim. Onze

Corrie van Ee

complimenten!!
Het was laat voor we er erg in hadden. Voor iedereen die er niet was: ook de beste wensen
van ons allemaal.
Corrie van Ee

Nieuwjaarsreceptie
2012
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Actie
We willen graag meer nieuwe leden.
Daarom willen we onze leden belonen, die nieuwe leden werven.
Als je in een kalenderjaar 2 nieuwe leden binnen brengt, dan ontvang je als beloning een
consumptiekaart ter waarde van € 11,-.
Als je 5 nieuwe leden in een kalenderjaar werft, dan ontvang je als beloning 50% korting
op je contributie.
Degene die het lid heeft binnen gebracht, moet vermeld worden op het inschrijfformulier
van het nieuwe lid.
Veel succes.
Wim Rohaan.

Verzoek van de TC
Beste Hartenleden,
Mocht u tot op heden nog niet uw e-mailadres hebben doorgegeven, dan verzoek ik u
vriendelijk dit alsnog te doen aan ondergetekende.
De praktijk heeft inmiddels al uitgewezen dat het reuze praktisch is om u op korte termijn
op de hoogte te kunnen brengen over wijzigingen, uitnodigingen, afzeggingen of andere
belangrijke informatie, kortom berichten die niet kunnen wachten op publicatie in De
Hartslag.
Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en de berichten worden onder
BCC verzonden, zodat uw e-mailadres bij anderen onbekend blijft.
Tevens wil ik u verzoeken, wanneer u van e-mailadres verandert, dit aan mij door te
geven zodat ik het aan kan passen.
Ineke van den Abeele TC

e-mail: Ineke@van-den-abeele.nl

Verzoek van de redactie
Om mij bij het bovenstaande bericht aan te sluiten: Het zou voor mij ook erg prettig zijn
als ik u per e-mail zou kunnen bereiken. Dit i.v.m. het redactionele werk voor de Hartslag.
Dus mocht ik uw e-mail adres nog niet hebben ontvangen dan graag een berichtje naar
riahendriks09@hotmail.com of hart-slag@live.nl
Ria Hendriks
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Stamppottoernooi
Ria vroeg mij, nu ondertussen al weer een paar weken geleden, om
een stukje te schrijven over het Stamppottoernooi op zaterdag
29 januari. Dit toernooi werd nu in de tennishal van TV Keltenwoud
gehouden, omdat de weersomstandigheden in deze periode redelijk
onstabiel kunnen zijn. Laat het nu op deze dag toevallig schitterend
weer zijn, zodat eigenlijk best wel buiten getennist kon worden. Maar
alles was besproken en persoonlijk vond ik het niet erg om binnen te
tennissen. Ik heb wel ervaring met de binnenbanen van Keltenwoud
Febi Muller
en vind dit heel prettig spelen. Er waren 4 banen afgehuurd van één
uur tot vijf uur ‘smiddags. De animo was groot, de sfeer goed en de
wedstrijden soms spannend. Er was genoeg tijd tussendoor om gezellige gesprekken te
voeren, bij te kletsen of om de wedstrijden, die op dat moment gespeeld werden, te
volgen.
Al met al heeft iedereen 3 of 4 keer kunnen spelen. Na afloop was het de bedoeling om
naar ons eigen clubhuis te gaan, waar gezamenlijk de stamppotten werden gegeten. Het
was een drukte van belang. Ook hier was het sfeertje optimaal en … de stamppotten
waren weer erg lekker!
Hung heeft weer ontzettend leuke foto’s gemaakt. Ik vond het in ieder geval een gezellige
dag en hoop volgend jaar op weer zo’n leuk toernooi.
Febi
Stamppottoernooi 2012
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ACTIVITEITENROOSTER 2012

Activiteitenrooster 2012 (wijzigingen voorbehouden)
-

Nieuwjaarsreceptie

zondag 8 jan. van 15.00 uur tot 17.00 uur

-

Stamppottoernooi

zaterdag 28 jan. van 13.00 uur tot 17.00 uur in Bennekom
daarna eten in clubhuis

-

Krokuscompetitie

19 febr. – 1 april (zo.middag ) vanaf 14.00 uur

-

Introductie nieuwe leden

zaterdag 24 maart vanaf 11.00 uur

-

Open Harten Toernooi 45+

zondag 29-04 t/m zondag 06-05

-

Voorjaarscomp.KNLTB

za.middag 07-04 t/m 09-06 ( incl. inhaaldagen )
1 team GD
di.morgen 10-04 t/m 29-05 ( incl. inhaaldagen )
2 teams DD

-

Zomeravondcomp. KNLTB

wo.avond 16 mei t/m 27 juni

-

Bokkendag

zaterdag 23 juni vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur

-

Ladiesday

zaterdag 30 juni vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur

-

Regiocompetitie

juni, juli, aug., sept. ( di. ochtend )

-

Kennistennistoernooi

zaterdag 25 aug. vanaf 10.00 uur

-

Najaarscompetitie KNLTB

15 sept. t/m 27 okt.

-

Herfstcompetitie intern

18 sept. t/m 23 okt. (di avond)

-

Koek-en Soeptoernooi

zaterdag 24 nov. van 15.00 uur – 21.00 uur

-

Kerstinstuif

zaterdag 15 dec. van 10.30 uur – 15.00 uur

-

Laddercomp. HE en DE

3 maart t/m 1 dec.

Tosstijden
Dinsdagmiddag

toss gemengd

13.30 - 15.30

Woensdagmiddag

toss gemengd

13.30 - 15.30

Donderdagmiddag

toss gemengd

13.30 - 15.30

Donderdagavond

toss gemengd

19.00 - 21.00

Zondagmorgen

toss gemengd

10.00 - 13.00

Tijdens competitiedagen kan er na afloop van de wedstrijden pas gespeeld worden.
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Uitslag cryptogram
Uitslag cryptogram Hartslag editie 49:
Horizontaal

Verticaal

1 bus

1 cabaret

3 pampus

2 borduren

5 fransman

4 snor

7 bot

6 nevel

9 zeven

8 teddy

11 zeil

10 muts

12 duit

Corrie van Ee

13 ferry
Onder de goede inzenders is Corrie van Ee winnares geworden van een consumptiebon,
te besteden in ‘t Hart.

Wijzigingen baanreglement

Artikel 1
Spelers die een baan verlaten dienen deze baan te slepen, tenzij op aanwijzing van de
baancommissaris anders wordt beslist. Dit dient te gebeuren vanaf de omrastering en dan
in een kring naar het midden toe.
Artikel 6
De tennisbanen zijn vrij beschikbaar voor leden van LTC Harten. Introducés altijd telefonisch melden bij één van de bestuursleden of per e-mail bij de penningmeester. Introductie
kost € 5,- per persoon per dagdeel (morgen, middag of avond). Envelop voorzien van naam
(Hartenlid en introductie leden) plus geld afgeven bij één van de bestuursleden.
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Europalaan 4-6
T 0317-314784
F 0317-312271

UW KEUKENSPECIAALZAAK.
ZO PERSOONLIJK ALS UW KEUKEN.
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CORRIE JONKMAN

Corrie Jonkman
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RABO HARTEN OPEN

Zondag 29 april begint alweer het 9e Open Toernooi van onze vereniging. Ieder jaar weer
een groot succes.
De inschrijving staat open t/m woensdag 11 april. Wanneer de Hartslag bij u in de bus valt
weet ik niet, gezien de datum van verschijning, of er nog kan worden ingeschreven. Is er
nog gelegenheid om in te schrijven aarzel dan niet om dit alsnog te doen. Bij te veel inschrijvingen is de volgorde van binnenkomst bepalend.
Wel wordt er gevraagd in te schrijven via www.toernooi.nl. Alle gegevens komen dan bij mij
binnen en kan er gestart worden met de poule-indeling.
Zoals ieder jaar is er al weer hard gewerkt om alles goed te laten verlopen.
De posters en inschrijfformulieren zijn intussen verspreid naar een aantal verenigingen.
·

Ook dit jaar weer een donatie van de Rabobank

·

Ook dit jaar gratis drukwerk van ReproMercurius

Laten we hopen op een druk bezocht toernooi, zodat we weer een mooi bedrag kunnen
overhandigen aan de Hartstichting.
En natuurlijk…………….mooi weer ( goed voor de BBQ ), sportieve uitdagingen en heel
veel plezier.

Bertus Jansen, wedstrijdleiding

Bertus Jansen
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KAARTAVONDEN

Bridge / Klaverjassen

Bij voldoende belangstelling worden er kaartavonden georganiseerd.
Degene, die nog niet kunnen bridgen of meer kennis op willen doen, kunnen les krijgen
van Rianne Overeem.
Hoe, wat en wanneer hangt helemaal af van de belangstelling.
Aanmelden, liefst per email bij Bertus Jansen, jansensw@hetnet.nl
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KROKUSCOMPETITIE

De Krokuscompetitie

De eerste zondagen van deze competitie zijn alweer voorbij. Jammer genoeg kon de eerste
keer niet gespeeld worden vanwege het te verwachten slechte weer. Daarna was het steeds
heel gezellig , vooral afgelopen zondag, 11 maart, toen de zon meewerkte en we lekker buiten op het terras konden zitten.
Voor mij de eerste keer dat ik als AC-lid dit gebeuren meemaak. Als je meewerkt heb je pas
in de gaten wat er allemaal komt kijken om allerlei evenementen goed te laten verlopen. Alle
respect voor de mensen die dit zoveel jaar gedaan hebben. Ik zal proberen dit enigszins te
evenaren en vind het in ieder geval heel leuk om met Kim en Tineke samen te werken.
Zelf speelde ik ook mee maar het lijkt toch nergens op dat ik op die mooie zonnige dag met
4-13 verloor. Maar goed, we hebben nog twee zondagen te gaan dus ik laat nog van me horen.

Matti van de Lustgraaf

Matti v.d. Lustgraaf
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RECEPT KOFFIELIKEUR

Recept voor een lekker eigen (g)bereid koffielikeurtje
Benodigde ingrediënten en hulpmiddelen:
1 liter jonge genever (mag goedkoopste 'bocht' zijn en niet te sterk)
180 koffiebonen
250 gram fijne bruine kandijsuiker
10 pakjes vanillesuiker
Lege 1,5 liter fles
Nadat men alle ingrediënten in de grote fles heeft gedaan, gelieve men dagelijks de fles ongeveer 1 minuutje te schudden. Na circa 3 weken mag de (geest) likeur uit de fles.
Daartoe gebruikt men een trechter en een theezeefje om de koffiebonen op te vangen en
weg te gooien.
Pasop, de likeurinhoud is door de toevoeging van de ingrediënten, nu meer dan een liter geworden en gaat bij overheveling dus niet direct in zijn geheel in een literfles.
Omdat het een vrij zoet drankje is geworden dat lekker weg drinkt, werd mij door de aangever van dit recept aangeraden om per dag niet meer dan 2 likeurtjes te nemen.
Sommigen griezelen misschien bij de gedachte aan zo'n mierzoet likeurtje, maar voor diegenen is dit recept dan ook niet bedoeld.
Zelf vind ik naast, op zijn tijd, een biertje of een wijntje, zo'n likeurtje ook heel erg lekker, als
het maar nat is !
Gert

Hier had uw advertentie kunnen
staan

TEL. 0317-418389
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Nevels,

Wachtend op de ochtendzon
Stonden zij in stille mijmering daar
Tussen zwevende ochtendnevels
Het gras bedauwd
Rustig genietend bij elkaar
In die zacht glooiende wei
Gleed de verwondering voorbij
Toen de dageraad aan helderheid won

Ineke van den Abeele
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GALMPROJECT

Galmprojekt
In de gemeente Renkum is weer een Galmprojekt gestart.
Via kranten en mail zijn de 50-plussers uitgenodigd om deel te nemen aan dit projekt.
Het is de bedoeling om deze mensen aan het bewegen / sporten te krijgen.
In november is een Fitheidstest gehouden in de sportzaal in Doorwerth, waar ruim honderd deelnemers op af kwamen.
Zaken als conditie, lenigheid, motoriek, gewicht en gezondheid kwamen aan de orde via
allerlei testjes.
De sportarts van de Gelderse Sportfederatie besprak de uitslagen van deze testjes.
Op basis van deze gegevens hebben de deelnemers zich opgeven voor het Galmprojekt.
In de dorpen Oosterbeek en Renkum worden sportlessen aangeboden.
Voor een kleine bijdrage wordt er wekelijks gesport gedurende een traject van 12 weken.
In maart start er een vervolgprogramma van 30 lessen in combinatie met ” Gastlessen”
bij verschillende sportverenigingen.
De bedoeling is om kennis te maken met verschillende sporten, zo ook Tennis!
De “Gastlessen” bij ltc Harten zullen op maandag 19 maart en op woensdag 21 maart
gehouden worden.
Na dit vervolgtraject zal er weer een Fitheidstest worden gehouden om te kijken of het
sporten positieve resultaten heeft opgeleverd.
De deelnemers kunnen verder gaan bij de bestaande sportverenigingen en hun keuze
van sportbeoefening maken.
Het Galmprojekt is uitgeschreven door de Gemeente, maar wordt uitgevoerd door
Solidez Sport en Buurtwerk.
De projektgroep van de Gemeente verleent zijn medewerking.
Namens de projektgroep, Hennie Bäcker

Hennie Bäcker
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KNIPSELPAGINA

Krantenknipsels
Van Jeannette Weber ontvingen wij de volgende opmerkelijke krantenberichten:

Jeannette Weber
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KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2012

Wedstrijdprogramma voorjaarscompetitie KNLTB
Gemengd dubbel 50+ (5701) Open klasse zaterdag middag
nr
Speeldagdatum
Thuisteam
Uitteam
1

07-04-2012

NVLTB 1

HARTEN 1

2

14-04-2012

HARTEN 1

LOCKHORST 1

3

21-04-2012

HARTEN 1

RHENEN 1

4

28-04-2012

HARTEN 1

NVLTB 1

5

12-05-2012

LOCKHORST 1

HARTEN 1

6

19-05-2012

RHENEN 1

HARTEN 1

Aanvang thuiswedstrijden om 13.30uur
Dames 17+ (7010) 1e klasse dinsdag morgen
nr
Speeldagdatum
Thuisteam

Uitteam

1

10-04-2012

EWIJK 1

HARTEN 1

1

10-04-2012

HARTEN 2

KELTENWOUD 2

2

17-04-2012

HARTEN 1

DIEREN 1

2

17-04-2012

COLUMBAE 2

HARTEN 2

3

24-04-2012

LUNO 1

HARTEN 1

3

24-04-2012

HARTEN 2

BEEKBERGEN 2

4

08-05-2012

HARTEN 1

HARTEN 2

5

15-05-2012

BEEKBERGEN 2

HARTEN 1

5

15-05-2012

LUNO 1

HARTEN 2

6

22-05-2012

HARTEN 1

COLUMBAE 2

6

22-05-2012

HARTEN 2

DIEREN 1

7

29-05-2012

KELTENWOUD 2

HARTEN 1

7

29-05-2012

EWIJK 1

HARTEN 2

Aanvang thuiswedstrijden om 10.00uur
Door een aanmeldingsfout van de VCL ( Bertus Jansen ) zijn de dames 17+ niet ingedeeld in
de Damesdubbel 17+, maar in de dames 17+.
Dit betekent dat er geen 4 DD gespeeld worden, maar 2 damesdubbel en 2 damesenkel.
Het zal zwaar worden voor onze dames, maar ook wel een uitdaging.
Aanmoedigingen zijn dan ook hard nodig.
Bertus Jansen, vz TC
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BOKKENDAG / LADIESDAY

Bokkendag
Beste Bokken,
Dit jaar zal de jaarlijkse Bokkendag plaatsvinden op zaterdag 23 juni van 10.00 uur tot
15.00 uur.
Volgens de weerberichten wordt het een prachtige tennisdag, dus Bokken, haast u om zich
in te schrijven, want zoals jullie weten: vol = vol. Maak er met z’n allen een gezellige en
sportieve dag van en laat vooral uw Bokkenpruik thuis!

Echte mannen eten
geen honing, die
kauwen bijen

Ladiesday
Geachte Ladies,
Nadat de Bokken de baan keurig achter zich hebben gelaten zijn zoals elk jaar de Ladies
de week erna aan de beurt om eindelijk eens een dagje zonder Bokken door te brengen. Dit
jaar zal dat gebeuren op zaterdag 30 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Ook voor de Ladies geldt: vergeet u niet aan te melden, want het wordt vast weer een ontzettend gezellige, zonovergoten dag, en misschien wordt er ook nog wel getennist.
Van beide aktiviteiten wordt u tijdig op de hoogte gebracht via de mail wat betreft aanvangstijd sluitingsdatum en de kosten Ook komt er de mogelijkheid om in te schrijven via een inschrijflijst in de vitrinekast.

Wanneer maak je een voetfout?
Afgezien van het raken van de baseline of eroverheen stappen, weten mensen niet altijd
precies wanneer er sprake is van een voetfout. Zo mag je bij het serveren bijvoorbeeld niet
in het verlengde staan van het middenmerk, het streepje in het midden van de baseline.
Aan de buitenkant mag je wel in het verlengde staan van de enkelspellijn (of -bij een dubbelspel- de dubbelspellijn), maar niet daarbuiten. Je mag dus in een enkelspel niet in het
gebied achter de tramrails serveren!
uit TENNIS MAGAZINE 2011/nr. 6
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Harten, die gehouden werd op
maandag, 30 januari 2012.
Lokatie: clubhuis ’t Hart.
Aanwezig: Henk Keus, Fenna Onderstal, Marleen de Vries, Wim Rohaan en
Jacques van Wees
Leden: 39 leden
Afwezig: Greet en Jan Wijnholds, Ank van den Born, Corry Jonkman (ziekenhuis),
Bertus Jansen en Rikie Tiemessen (allen afmelding met bericht)
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering, heet namens het bestuur alle aanwezigen hartelijk
welkom en wenst iedereen nog een Sportief en vooral Gezond 2012 toe.
2011 was niet voor alle leden een goed jaar. Door ziektes en blessures konden sommigen niet tennissen. Voor hen veel sterkte en een spoedig herstel toegewenst. We hebben
afscheid moeten nemen van Neeltje Pieters, een In Memoriam aan haar.
Sportief, organisatorisch en financieel gezien was het een rustig jaar. Hoogtepunten waren het Open Hartentoernooi en de Zwoegersdag op Papendal.
Het ledenaantal is in 2011 niet teruggelopen. Afgelopen november 2011 is weer een
GALM-project van start gegeaan. We hopen hiervan ook dit jaar weer nieuwe leden te
kunnen verwelkomen.
Dankzij alle vrijwilligerswerk worden de contributie 2012 en de consumptieprijzen niet
verhoogd.
De penningmeester is zeer tevreden, alles is binnen de begroting gebleven.
Wijziging op de balans is de Bestemmingsreserve. De afschrijvingen van de tennisbanen
en het clubhuis worden jaarlijks hierop bijgeschreven.
Net als vorig jaar wordt er aandacht gevraagd voor een sponsor- en advertentiecommissie.
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor het vele werk wat zij geheel belangeloos voor
de vereniging hebben gedaan.
2. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van 31 januari 2011; goedgekeurd
Janny v/d Langemheen vraagt of de Gemeente Renkum gevraagd is de struiken rondom
de voetbalvelden hoger te laten. Het punt is niet opgenomen. Er zal met de gemeente
contact opgenomen worden.
3. JAARVERSLAG 2011 van de secretaris (zie Hartslag januari 2012); goedgekeurd
4. JAARVERSLAG 2011 van de penningmeester (zie Hartslag januari 2012); goedgekeurd. De penningmeester licht een aantal posten toe en beantwoordt een aantal vragen
die betrekking hebben op de exploitatierekening over 2011 en de begroting 2012.
-Janny v/d Langemheen vroeg zich af hoe het kan, dat de kantine, na aanvankelijk tegenvallende opbrengst, toch uiteindelijk nog genoeg heeft opgebracht. Wenselijk is meer duidelijkheid te krijgen in de kantine-uitgaven en -opbrengsten
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (VERVOLG)

-Ineke v/d Tuin vraagt naar de hoge post van het elektra. De penningmeester legt uit dat bij
de overgang van de NUON naar MainEnergie problemen zijn ontstaan met verkeerde meterstanden. Dat is nu weer rechtgezet.
-Hennie Bäcker vraagt naar het verschil in rente met vorig jaar. Antwoord: Het verschil zit ‘m
in de opzegging van de spaarrekening bij ING en het overgegaan naar een andere spaarvorm.
5. VERSLAG KASCOMMISSIE
Ineke van der Tuin en Aad Griffioen hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
De Kascommissie stelt voor de penningmeester décharge te verlenen voor de door haar verrichte werkzaamheden gedurende het boekjaar 2011.
In 2012 bestaat de Kascommissie uit Janny v/d Langemheen en Fenna Onderstal, met als
reserve Ineke van der Tuin
6. VERKIEZING BESTUUR
Aftredend zijn de voorzitter Henk Keus en Algemeen bestuurslid Jacques van Wees.
Henk Keus stelt zich niet herkiesbaar en neemt afscheid. Jacques stelt zich herkiesbaar en
wordt herbenoemd.
De secretaris Fenna Onderstal neemt voortijdig afscheid en wordt bedankt voor haar inzet.
Het bestuur heeft Wim Rohaan voorgedragen voor de functie van voorzitter, voor een periode van 3 jaar, en Bertus Jansen (afwezig) voor de functie van Algemeen bestuurslid voor
een periode van 2 jaar. Daar er geen tegenkandidaten waren, is Wim Rohaan met algemene
instemming gekozen en benoemd en Bertus Jansen met algemene instemming benoemd.
De vacante functie van secretaris moet nog worden ingevuld
7. VERKIEZING TECHNISCHE COMMISSIE
De leden van de Technische Commissie, bestaande uit Bertus Jansen (vz), Tonny Peelen,
Jan Kluwen, Rinus v/d Born en Ineke van den Abeele, stellen zich herkiesbaar. Met algemene instemming van de aanwezigen gaat de commissie in deze samenstelling verder, voor
een nieuwe periode van één jaar.
8. CONTRIBUTIE 2012
De contributie voor 2012 blijft € 120
9. GOUDEN BOEK
Het ‘Gouden Boek’ en de ‘Beker van Verdienste’ zijn dit jaar uitgereikt aan Fenna Onderstal
als blijk van waardering voor haar grote inzet als bestuurslid, in de functie van secretaris
10. LEDENBESTAND
Het ledenaantal stond eind 2011 op 143. In 2011 is de Ledenadministratie verzorgd door Dita Oosterhuis
11. VERSLAG COMMISSIES
TC: Rinus van den Born doet verslag van de activiteiten in 2011 en de plannen voor 2012.
KNLTB competitie: In 2011 hebben 8 teams deelgenomen aan de KNLTB-competities, nl.
in het voorjaar op dinsdagmorgen - Damesdubbel (2 teams), op zaterdagmiddag - Gemengd
Dubbel - kampioen (1 team) en op de woensdagavond 2 teams, DD is kampioen geworden.
En in het najaar hebben 3 teams deelgenomen.
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Regio-competitie: 3 teams hebben meegedaan
Open Harten Toernooi: Met 87 deelnemers was het toernooi weer een groot succes. In
2012 zal het Open Harten Toernooi 45+ gehouden worden in de week van 29 april t/m 6 mei.
Laddercompetitie: Een nieuwe activiteit in 2012. Gedurende een langere periode op de zaterdag- en zondagmiddagen (2 uren, 1 baan) kunnen HE’s en DE’s elkaar uitdagen. Bij winst
kom je steeds een treetje hoger op de ladder.
AC: Het Stamppottoernooi en de Ladiesday waren zeer geslaagd. Het activiteiten-rooster
2012 is in elke Hartslag te vinden.
Lenie Kerseboom en Marion van Holland hebben afscheid genomen van hun activiteiten in
de AC. Zij zijn bedankt met de Harten-handdoek. Nieuw is aan de AC toegevoegd Matti van
de Lustgraaf.
Tennislessen: Ook in 2011 heeft Rinus v/d Born met veel enthousiasme de tennislessen
verzorgd.
KANTINECOMMISSIE
De voorzitster, Jannie Smedes doet verslag van de Kantinecommissie.
-Momenteel draait de kantine met 11 mensen.
-Opgezegd hebben Jan Bosma, Feikje Spoelstra en Fred Smit. Nieuw zijn toegetreden
Greet Wijnholds en Jos Megen.
-Op verzoek van de Kantinecommissie is besloten ‘warm water’ als een consumptie te zien
en er € 0,50 per glas/beker voor te vragen.
COMMISSIE ONDERHOUD
De voorzitter, Henk Onderstal, geeft een overzicht van de werkzaamheden in 2011 en van
de plannen in 2012.
Gerealiseerd in 2011:
-De CV-ketel is vervangen
-Vanwege veroudering van het elektra zijn de twee meterkasten vervangen door nieuwe
-Het binnenwerk van het damestoilet is vernieuwd
-Het clubhuis is rondom gelakt en geschilderd door Henk van Holland, Fred Smit, Wim Rohaan en Aad Griffioen
-In april heeft Oranjewoud de tennisbanen de eerste gratis onderhoudsbeurt gegeven
Plannen voor 2012:
-Nieuwe hoge kraan voor in de herentoilet
-De keet zal geschilderd worden
-De vloer in de kantine wordt gelakt
Baanonderhoud: Bram van Ommeren heeft de banen onderhouden, met ondersteuning van
Henk van Holland
Groenonderhoud: Henk van Holland heeft het hele jaar door de tuin onderhouden. Dat was
veel werk, hij vraagt dan ook of er mensen zijn die hem kunnen helpen. Bijv. door een stukje
van de tuin te adopteren
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REDACTIECOMMISSIE
Na lang zoeken hebben we vervanging voor Kars en Marion Sterenborg gevonden. De
Hartslag wordt nu verzorgd door Ria Hendriks. Evert Overeem heeft gezorgd voor de distributie van het clubblad.
SCHOONMAAKCOMMISSIE
Afgelopen jaar bestond de schoonmaakgroep uit 25 vrijwilligers.
Wekelijks waren twee deelnemers bezig met het schoonmaken van het clubhuis. Er werd
volgens een rooster gewerkt, op woensdag of donderdag.
Op maandag 3 januari kwam de groep bij elkaar om het rooster te maken voor januari / juni
en op maandag 4 juli voor de periode juli / december.
Op woensdag 23 maart is de Grote Schoonmaak gehouden.
12 BENOEMING HENK KEUS TOT ERELID
Wim Rohaan licht het voorstel van het bestuur om Henk te benoemen tot erelid toe.
In de opheffingsvergadering van LTC Harten op 3 juli 2001 is Henk Keus opgestaan en
heeft een onderzoek ingesteld om een doorstart te maken.
Harten was toen een vereniging zonder banen, geen clubhuis en geen organisatie. Er was
veel te weinig geld om een doorstart te maken.
Henk heeft deze kar getrokken en is de uitdaging aan gegaan.
Na veel overleg met de gemeente kwam er in januari 2002 groen licht van de gemeente
Renkum en werd er een stuk grond beschikbaar gesteld hier op het sportpark.
Dat is nu precies 10 jaar geleden. Een moment om even bij stil te staan.
Anders was onze club er niet meer geweest.
Er werd geld ingezameld bij sponsors en leden. En met veel zelfwerkzaamheid van de leden is er een prachtig tennispark tot stand gekomen.
We moeten met zijn allen erkennen dat er toen een wereldprestatie is geleverd.
Harten werd kampioen in zelfwerkzaamheid onder de bezielende leiding van Henk.
!0 jaar lang voorzitter van deze club dat is niet niks.
Henk heeft mij wel eens gezegd dat dit project zijn derde kind was.
Nu staat er een bloeiende club met ca. 140 leden, een club met een gezonde financiële basis, een club waar het goed toeven is, met veel inzet van de leden aan zelfwerkzaamheid.
Een club met een hart dat klopt.
Dit alles is tot stand gekomen onder de bezielende leiding van Henk.
Henk heeft met deze club 10 jaar geschiedenis geschreven. We zijn hem daar veel dank
voor verschuldigd. Daarom willen we voorstellen hem te eren met het LTC Harten erelidmaatschap.
Wim vraagt of hier vragen over zijn en of er iemand op tegen is.
Daar er geen stemmen tegen waren is het erelidmaatschap aangenomen en is Henk Keus
voortaan erelid van LTC Harten
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13 RONDVRAAG
-Corrie van Ee vraagt een nieuwe ledenlijst. Antwoord: Er staat een actuele ledenlijst op de
website, die geprint kan worden.
-Evert Overeem vraagt of tijdens de lange afwezigheid van Tonny Peelen iemand de Hartslag
voor haar rond wil brengen. Antwoord: Marion van Holland neemt waar.
-Tonnie Hagen vraagt of er naast vermelding op de website en via de mail ook nog een papieren
versie in de vitrinekast opgehangen kan worden. Antwoord: Ineke zal zorgen voor berichtgeving
via de website en in de vitrinekast.
-Tonnie Hagen vraagt of het mogelijk is om een zoon of dochter lid te maken. Antwoord:
LTC Harten is een 45+ vereniging en in die zin wil het bestuur hier terughoudend mee omgaan.
Hooguit in incidentele gevallen. Familieleden introduceren kan wel, € 5 per dagdeel.
-Joop Vos vraagt naar de regels voor de zondagmorgen-Toss. Antwoord: Iedereen die tien voor
tien in het clubhuis aanwezig is, kan meedoen aan de Toss, ook de spelers die voor tien voor
tien vrij hebben gespeeld. Van de vrijspelers wordt wel verwacht sociaal en sportief hiermee om
te gaan.
Janny v/d Langemheen vraagt (1) naar een Lief en Leed gebeuren. Antwoord: Gerrie Overmars
en Diny Ostermeijer dragen hier zorg voor.
-(2) De drie parkeerplaatsen worden regelmatig door de Golfvereniging gebruikt. Antwoord: De
parkeerplaatsen zijn openbaar, we kunnen deze niet claimen.
-(3) Janny heeft een Agendapunt, genaamd Plaatsing Oefenmuur, met 20 handtekeningen, ingediend. Antwoord: Het bestuur gaat de mogelijkheden, consequenties en kosten bekijken en
verder bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering.
-Evert Overeem heeft een restyle-plan clubhuis klaar en zal dit binnenkort met Wim Rohaan bespreken.
-Hennie Bäcker deelt mee dat maandag 5 maart a.s. deelnemers aan het GALM-project bij Harten gastlessen ontvangen. Communicatie loopt via de vitrinekast.
-Tonnie Hagen vraagt hoeveel leden de vereniging kan hebben. Antwoord: Volgens de KNLTBrichtlijnen zijn dat 80 leden per baan en 100 per baan met verlichting.
14 SLUITING
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.15 uur.

Fenna Onderstal
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‘T HART

Akoestiek clubhuis 't Hart

Voorgeschiedenis aankoop, afbraak en opbouw
Ben zo'n 10 jaar na de ingebruikneming van ons clubhuis nog steeds heel erg
blij met onze blokhut van fijn Fins vurenhout. Ben er ook nog steeds trots op
dat ik met enkele anderen aan de wieg stond van de aanschaf van het clubhuis. Dat clubhuis stond bij de fa. Jansen in Warm. Het werd in ca. 6 dagen
door een wisselend groepje van ca. 10 man systematisch ontmanteld/
Gert v.d. Lustgraaf
afgebroken. We hebben zelfs één hele dag in de stromende regen moeten
werken, uiteraard zonder een dak boven ons hoofd. De opbouw en afbouw hebben we uiteindelijk en gelukkig met veel meer mensen verwezenlijkt.
Ben je nieuwsgierig naar of heb je belangstelling voor de geschiedenis van de totstandkoming van
clubhuis en tennisbanen, verwijs ik je naar de bouwverslagen in de Hartslagen van 2002 en het
aprilnummer in 2003 !
Het eerder genoemde fijne Finse vurenhout groeit in het noorden veel langzamer dan bij ons, vandaar dat de jaarringen zo dicht op elkaar liggen. Het hout lijkt, naarmate de tijd verstrijkt steeds
harder, oftewel bestendiger, te worden tegen weersinvloeden. Natuurlijk zijn de grote overstekken
van het dak ook van groot belang voor de duurzaamheid. Eveneens geldt dat, voornamelijk esthetisch, voor het onderhoud aan de buitenkant waaraan enkele leden vorig jaar menig uurtje hebben
gewerkt. Het resultaat mag er zijn !

Nu de binnenkant van de blokhut
Misschien net een maand geleden hebben enkele leden de vloer onderhanden genomen en het
resultaat mag er zijn. Voor het schuren moesten er vele spijkerkoppen met een drevel verder in de
planken worden gedreven. Na het schuren is de vloer gelakt en ziet er nu pico bello uit ! Zo'n
'gebruikte' houten vloer heeft zijn charme en er kan ook weer op gedanst worden.
Nu heb ik al wel reeds jaren een 'stille wens' die ik nu maar eens wil uiten. We zijn namelijk een
seniorenvereniging. Inherent daaraan is dat een aantal daarvan steeds minder goed gaat horen en
dan is zo'n 'holle ruimte' zonder zachte materialen als vloerbedekking, gordijnen enzovoorts, dikwijls heel lastig om andere mensen nog goed te kunnen verstaan. Begrijp me goed, ik pleit niet
voor (kunststof) vloerbedekking (immers jammer van die mooie houten vloer en veel werk met
schoonhouden) en ook niet voor gordijnen, maar wel voor andere geluiddempende voorzieningen.
We kunnen wel met z'n allen eierdoosjes (dat werkt echt goed) gaan sparen voor (tegen de wanden of) aan de plafonds, maar het geheel moet ook esthetisch mooi blijven om naar te kijken. Ook
mensen met nog een redelijk gehoor kunnen er veel plezier aan hebben wanneer het geluid met
enkele decibellen kan worden gedempt. Daartoe moet je liefst een goed advies hebben van een
vakman, een akoesticus.
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Het aan te brengen materiaal mag ook niet mooie innerlijk van de blokhut aantasten. Dus liefst
niet, in de kijkrichting, tegen de wanden. De benodigde materialen zullen de kosten niet zijn en
bovendien ga ik er van uit dat we die klus wel met zelfwerkzaamheid van enkele leden kunnen
klaren.
Het zou fijn zijn wanneer zich via een lid een akoesticus zou melden om advies te geven en eventueel ook nog eens het benodigde materiaal tegen gereduceerde prijs ter beschikking zou kunnen/willen stellen.
Misschien dat een organisatie als 'Hans Anders', 'Beter Horen' of 'Schonenberg' ons ter wille kan
zijn of ons wil sponsoren, middels advies (door derden), advertentie of winddoek. Mocht het bestuur nut en noodzaak van mijn voorstel inzien en willen steunen, ben ik wel bereid om de genoemde organisaties te polsen.

Gert

De laddercompetite
Inmiddels is de laddercompetitie voorzichtig van start gegaan.
Een aantal spelers hebben elkaar uitgedaagd, waarvan onderstaand de uitslagen:
Greet de Raaij

tegen

Tineke Tigchelaar

6-2 + 6-4

Hetty Overeem

tegen

Rianne Overeem

2-6 + 0-6

Tonnie Hagen

tegen

Janny van de Langemheen

6-0 + 7-6

René Evers

tegen

Jaap de Vries

6-1 + 6-1

En voor de toeschouwers:
Nu het betere weer er aan komt verwachten we toch heel wat spannende
wedstrijden te kunnen gaan bekijken.
Rinus
Rinus v.d Born
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KNLTB NAJAARSCOMPETITIE

KNLTB najaarscompetitie.
Er kan weer worden ingeschreven door maximaal 2 teams.
Speeldagen en aanvangstijden:
Senioren 35+
Zaterdagen; 15/9, 22/9, 29/9 ,6/10, 13/10, 20/10 en 27/10
Aanvangstijd: tussen 10.00 en 13.30 uur, de thuisspelende vereniging bepaalt de aanvangstijd.
Samenstelling teams:
Gemengd: minstens 2 dames en 2 heren
Heren:

minstens 4 heren

Dames:

minstens 4 dames

Deelnemers mogen dit jaar ook al in een andere competitie (voorjaar (district of landelijk), zomeravond) gespeeld hebben.
Bijdrage per team € 60,=
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van de KNLTB-ledenpas 2012
Bertus Jansen, competitieleider

Voorwaarden voor inschrijving KNLTB competitie:
▪ Opgave mogelijk per team of individueel.
▪ Opgaven met verhinderdata kan inhouden, dat een extra speler bij het team wordt ingedeeld.
▪ Wanneer geen verhinderdata is opgegeven, wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij ook op
alle speeldata aanwezig is.
▪ Nadat u zich heeft opgegeven en de teams bekend zijn gemaakt, kunt u zich niet meer
terugtrekken, tenzij er overmacht in het spel is.
Terugtrekking kan voor de vereniging ernstige financiële consequenties hebben,
(max. boete in 2012 € 227,- per team) De vereniging behoudt zich het recht voor de boete op u
te verhalen.
▪ Er worden alleen persoonlijke ondertekende inschrijvingen geaccepteerd, ook als je je als
team inschrijft.
▪ Er wordt door de TC alleen een team ingeschreven wanneer er op de sluitingsdatum, zoals
vermeld in de Hartslag, een volledig team is aangemeld met persoonlijke ondertekende
inschrijvingen.
▪ Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een KNLTB ledenpas met foto.
▪ Bij de indeling wordt rekening gehouden met de teams die al jaren spelen.
▪ In verband met het aantal banen kunnen er per competitie max. twee teams worden
ingeschreven.
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KNLTB NAJAARSCOMPETITIE (VERVOLG)

Inschrijfformulier najaarscompetitie KNLTB
▪Speeldagen: zaterdagen
Sluitingsdatum: 18–06–2012

Naam/namen:
Geboortedatum:
e-mail:
Soort en categorie:
Verhindering:
Voorkeur team/speler:
Handtekening:
Speelmogelijkheden: Mix team, Damesteam of Herenteam.
Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals boven omschreven
Formulier deponeren in de doos in de dameskleedkamer of afgeven aan één van de TC-leden

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur
Chinees-Indisch
“Lopend Buffet”
20 gerechten en soep naar
keuze. Onbeperkt eten!!

Utrechtseweg 76 a – 6866 CM Heelsum
Telefoon / Fax 0317-317100
www.kotaradja-heelsum.nl
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Last Minute
Een last minute zo mag je dit stuk wel noemen. Vroegtijdig heeft Ria gevraagd of ik nog iets aan
wilde leveren, dat is inmiddels bijna een maand geleden. Verschillende herinneringen van haar
ontvangen en dan toch... weer last minute. Inmiddels zondagavond, naar studio sport gekeken,
gezien hoe spannend de competitie dit jaar is. Daarna naar een Duitse Krimi gekeken en toen
rap achter de computer om toch nog wat gedachten spinsels aan het papier toe te vertrouwen.
Voor die broodnodige inspiratie heb ik maar een glaasje witte wijn ingeschonken.
Last minute, ook afgelopen donderdagavond, toen ik weer tijd vond om eens naar Heelsum,
naar Harten te gaan. Lekker getennist, eerst een potje singelen met Henk van Holland, daarna
nog lekker een halfuurtje gedubbeld. Gezellige avond was het trouwens, niet druk,maar de tv in
de kantine stond aan met voetbal. Nog samen met Henk Keus en Henk van Holland even gekeken, gekletst en er dan toch maar één gedronken, de kantine moet ook haar omzet zien te halen
per slot van rekening.
Goed om te zien hoe mooi de kantinevloer geworden is, mooi om te zien wat de mannen van de
tuinbrigade weer verzorgt hebben. Alles keurig gesnoeid en opgeruimd. Geweldig wat alle vrijwilligers toch iedere keer weer voor de vereniging weten te betekenen.
Dan nog maar even wat last minute nieuws doornemen. Afschuwelijk dat ongeluk met die bus
met al die kinderen. Zo jong, zo enthousiast, zo vol levenslust en dan zo'n ramp. Verschrikkelijk
wat we weer laten gebeuren in Syrië, ja, laten gebeuren, we stonden er bij en keken er iedere
avond naar. We doen er niets aan, ja, we nemen geen olie meer van ze af, zal die Assad wel
wakker van liggen. Meneer de president slaap zacht zong Boudewijn de Groot jaren geleden al
en dat is niet alleen een evergreen, nee, die plaat kunnen we ieder jaar weer een paar keer in
de top tien tegenkomen, omdat er weer de een of andere malloot meent zijn volk uit te moeten
buiten.
Deze week ook gehoord van de gebroeders Anker, die de rechtbank wilden wraken omdat zij
vooringenomen zouden zijn ten opzichte van Robert M. Ze zullen vandaag wel weer gewoon
genoten hebben van hun Heerenveen, terwijl de ouders van die kinderen waarschijnlijk nooit
meer rustig slapen. Vooringenomen zeiden ze omdat die ouders spreekrecht kregen inplaats
van hun kinderen. Die Ankertjes zullen zelf wel geen kindjes hebben, of zeggen dat iedere crimineel recht heeft op verdediging. Dat laatste ben ik het mee eens, maar of je je dan zo moet gedragen.
Last minute, als die drie jongens in het Catshuis er misschien uitkomen. Wat zullen ze ons te
vertellen hebben, welke verrassingen hebben zij voor ons in petto, zodat wij keurig onze zuurverdiende spaarcentjes aan Griekenland kunnen geven. Ik steun die Grieken sowieso al eens
per maand door naar de shoarma tent hier in Didam te gaan. Zijn ze me erg dankbaar voor die
Grieken. Zeggen altijd netjes tot ziens als ik de zaak verlaat. Waarschijnlijk hetzelfde als dat wij
tot ziens kunnen zeggen tegen onze spaarcentjes die naar Griekenland gaan. Want ik kan u verzekeren, onderaan de streep betalen u en ik dat.
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LAST MINUTE (VERVOLG)

Lachen trouwens met die jongen van de Jager, ja, die Jan Kees, die ons nog zo beloofde dat
we alles terug zouden krijgen. Nou dat hebben we eerder gehoord, maar die fiets van mijn
moeder is ook nooit teruggekomen.
Lachen trouwens met die Amerikanen, die voorverkiezingen houden en zo miljoenen uitgeven
aan reclame campagnes om in het pluche van het Witte huis te mogen komen. Leuk ook die
ene kandidaat die tegen voorbehoedsmiddelen is, snap ik wel, want anders stemt er geen
fatsoenlijk denkend mens meer op hem. Zo houdt hij zijn kiezers zelf in stand, al zou hij ze zelf
moeten maken.
Lachen trouwens met die PvdA die ook
voorverkiezingen houden. Een tussenpaus
noemen ze dat al gekscherend in Den
Haag, wist wel dat ze bij de PvdA rood
waren, niet dat ze rooms waren. Lachen
ook met die Hero Brinkman, die openlijk zijn
voorman afvalt, doet zijn naam wel eer aan,
Kars Sterenborg
Hero. Zal Geertje weten te waarderen, net
zoals iedere baas in Nederland die door zijn personeel wordt afgevallen, moet u beslist eens
proberen, zullen ze u zeker in dank af nemen, en dan niet achteraf klagen, ik heb u
gewaarschuwd.
Lachen trouwens dat we die helikopter terug gaan halen uit Libië, kost maar € 21.000 willen ze
ons doen geloven. Lachen trouwens ook dat we die top crimineel Dino S een beloning geven
van meer dan een miljoen Euro, omdat hij zijn vrienden verlinkt. Leuk vergelijk trouwens, hij is
zelf een moordenaar, maar als hij zijn vriendjes er bij lapt, sparen we hem, of beter gezegd,
geven we ons spaargeld aan hem, want ook dat geld komt bij u en mij vandaan hoor.
Lijkt me trouwens ook leuk voor al die klokkenluiders die we gehad hebben, die man van de
bouwfraude, of die Van Buiten van het Europees parlement. Verlinkten ook de boel, of beter
gezegd brachten wantoestanden naar buiten, maar kregen echt geen miljoen zoals die Dino.
Vraag me trouwens af of dat van die Dino wel waar is, die beesten waren toch al lang
uitgestorven, of vergis ik me nu met die dinosaurussen.
Last minute, laatste regels, positief denken Kars, het was een mooi weekend, redelijk weer,
lekker buiten in de tuin gewerkt. Tijd gehad voor een krantje, heerlijk gegeten, een fijne week
achter de rug. Goede weersverwachtingen voor de komende dagen. De voetbalcompetitie is
ongemeen spannend, het tennis seizoen is weer begonnen, de Olympische spelen staan voor
de deur, de sneeuw is gesmolten, de elfsteden koorts heeft geen slachtoffers geëist, kortom,
de toekomst ziet er zonnig uit.
Tot ziens op de baan of in de kantine, bijvoorkeur op het terras, groeten uit Didam

Kars
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Regiocompetitie op dinsdagochtend van 12 juni t/m 28 augustus 2012
(uitloop 4 september)
Er kan weer ingeschreven worden met 3 teams van minimaal 4 personen (2 dames 2 heren).
De leeftijdsgrens voor dames is minimaal 45 en voor heren 50 jaar.
KNLTB Speelsterkte 6 t/m 9.
De inschrijfkosten per team bedraagt € 40.=, dit is inclusief ballen.
De wedstrijden worden gespeeld op 12 dinsdagochtenden vanaf 9.30 uur. 9.00uur aanwezig.
Dit is een gemengde competitie die niet onder de tennisbond valt.
Men speelt zowel uit als thuis en is voor dames en heren.
Er worden dames-, heren- en mixed dubbels gespeeld.
Er wordt dit jaar in 4 poules gespeeld.
Te weten: poule A met 7 teams, poule B met 6 teams en poule C en D met 7 teams.
Mochten we genoeg deelnemers hebben, dan zal Harten deelnemen met 3 teams,
1 in poule A, 1 in poule B en 1 in poule D.
Deze competitie bestaat al sinds 1994, waarbij gezelligheid voorop staat.
De wedstrijden bestaan uit 2 sets, bij een stand van 6-6 in een set wordt er een tiebreak gespeeld, er wordt dus geen derde set gespeeld.
Voor de volledige spelregels kijk op de site van regiocompetitie. Deze is te vinden op de Hartensite – AC/TC – competities – regiocompetitie op dinsdagmorgen – link naar het verloop
van de wedstrijden – spelregels. Hier staan nu nog de gegevens van 2011.

De openingsdag, deze staat los van de regiocompetitie, zal dit jaar gehouden worden
op dinsdag 5 juni in Veenendaal bij TVVW.
Kosten voor deze dag, inclusief koffie en lunch, zijn nog niet bekend.
Deze dag is voor iedereen toegankelijk en het park is vanaf 9.00 uur open.
Aanmelden voor 15 mei bij de TC of via jansensw@hetnet.nl

Opgave kan individueel of per team.
Sluitingsdatum opgave regiocompetitie: 20 april a.s.
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REGIOCOMPETITIE (VERVOLG)

Deelnemende verenigingen:
▪ Heteren
▪ Rhenen
▪ Renswoude
▪ Scherpenzeel
▪ Veenendaal – Spitsbergen
▪ Veenendaal – T.V. West
▪ Harten
* Wageningen

Inschrijfformulier Regiocompetitie 12-06-2012 t/m 28-08-2012
Speeldag :

dinsdagmorgen

Kosten:

€ 40.= per team incl. ballen

Sluitingsdatum: 20-04-2012
Naam/namen:
──────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────

Minimaal 4 personen ( 2 dames en 2 heren )
Briefjes deponeren in doos in de dameskleedkamer of geven aan één van de
AC/TC leden of via jansensw@hetnet.nl.
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In Amerika heeft men een onderzoek uitgevoerd naar Amerika's favoriete
ontspanning:

Sportkeuze van de werklozen en gevangenen : basketball
Sportkeuze van de arbeider : bowling
Sportkeuze van de bediende : voetbal
Sportkeuze van de afdelingschefs : baseball
Sportkeuze van de managers : tennis
Sportkeuze van de grote bazen : golf

Conclusie: Hoe hoger op de bedrijfsladder, hoe kleiner de ballen.

Lijk je met één stok invalide,
met 2 stokken doe je aan
sport.
Midas Dekkers, bioloog en
schrijver over Nordic Walking

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE HARTSLAG UITERLIJK 16 JUNI 2012 INLEVEREN

REDACTIE

Ria Hendriks
Papyruslaan 9
6866 CB Heelsum
Tel: 0317—350201 / 06-40522730
E-mail: hart-slag@live.nl / riahendriks09@hotmail.com
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