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Terwijl ik dit schrijf dringt het tot mij 

door dat we de laatste dag van het 

jaar alweer achter ons hebben 

gelaten, en hoewel de winter pas net 

is begonnen, gaan we toch langzaam 

weer de goede kant op en verheugen 

we ons op de lente. Zo rond de 

jaarwisseling wordt het altijd tijd om 

de balans van het 

afgelopen jaar weer op te 

maken, maar voor mij is 

het nu ook tijd om na ruim 

12 ½ jaar me eens goed te 

realiseren wat Harten voor 

mij betekend heeft en ik 

voor Harten. Omdat ik het 

nog te vroeg vind om mijn 

memoires te schrijven, wil ik toch wel 

een tipje van de sluier oplichten om 

de Hartenleden deelgenoot te maken 

van de dagboeken die ik sinds de 

opheffingsvergadering van 3 juli 

2001 ben gaan bijhouden. Voor 

degenen die mijn verhaal te 

langdradig vinden, raad ik aan om de 

rest van dit verhaal over te slaan en 

met het volgende artikel van onze 

Hartslag verder te gaan. Want als ik 

alles van tevoren had geweten, had 

ik wel driemaal nagedacht om te 

vragen mij de gelegenheid te geven 

om te onderzoeken of een doorstart 

mogelijk zou kunnen zijn. Waar 

begon ik aan? Harten 

was een vereniging 

zonder banen, geen 

clubhuis en geen 

organisatie, want als er 

geen banen en clubhuis 

zijn, wat moet je dan met 

je commissies. Er was 

zelfs op het 

gemeentehuis in Oosterbeek geen 

locatie te vinden om onze doorstart 

mogelijk te maken. Maar het ergste 

van alles was dat er eigenlijk te 

weinig leden overbleven voor een 

gezonde exploitatie en er was ook 

veel te weinig geld om onze plannen 

te verwezenlijken.  

Henk Keus 
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Maar goed, wie A zegt moet ook B zeggen.  

Hoewel het haast onmogelijk is om iedereen te bedanken die er mede toe hebben bijge-

dragen om de doorstart van Harten mogelijk te maken, wil ik er toch wel enkele uitlichten. 

Zo is Gert v.d. Lustgraaf een grote steun voor het bestuur geweest, zeker in de doorstart 

laatste fase. Hoe vaak ben ik niet bij jullie bij de keukentafel aangeschoven. Meestal tot 

s’avonds laat en soms zelfs tot diep in de nacht. Het inspreken van de Gemeenteraad 

voorbereiden, maar ook voor de vele voordrachten die ik heb gehouden voor wethouder 

Verhey met zijn ambtenaren. De commissie Sport en Welzijn en ook alle fracties van de 

Gemeenteraad hebben we meerdere malen bezocht. Alleen om maar één doel te verwe-

zenlijken: een locatie voor LTC Harten te vinden. Gert zal ongetwijfeld nog wel weten hoe 

vaak wij op het Wilhelmina Sportpark zijn wezen passen en meten. Of de voetbalclubs of 

de korfbalvereniging lagen wel dwars en als we eindelijk iets gevonden hadden waar de 

clubs mee konden leven, was het weer Vijf Dorpen in het Groen die dwars lagen omdat 

er een paar bomen gekapt moesten worden in het heilige droogdal. 

Een leuke anekdote is misschien wel dat ik op Sint Nicolaasavond in 2001 een eenper-

soons bed kreeg wat ik op het Gemeentehuis in Oosterbeek kon neerzetten, want daar 

was ik toch altijd. 

Maar toen we eind januari 2002 van de Gemeenteraad groen licht hadden gekregen voor 

een locatie op het Wilhelmina Sportpark, hebben we dat gelijk met vele Hartenleden ge-

vierd in de kroeg in Oosterbeek.  

Toen is Gert ook met het tekenen van een clubhuis begonnen. Vele varianten zijn toen 

de revue gepasseerd. O.a. Apollo I en Apollo II. Gert tekenen en calculeren wat iedere 

variant zou gaan kosten, en ik bij iedere variant een nieuwe investerings- en exploitatie-

begroting maken die ook voor de overige bestuursleden aanvaardbaar was.  

Toen begin maart de toenmalige penningmeester Harm Bakker mij vertelde dat hij de 

stekker uit het hele Hartenverhaal wilde trekken omdat er een gat in de begroting was 

geslagen van € 10.000,-  was het net of ik een klap in mijn gezicht kreeg. Ik had niet te 

optimistisch begroot, maar er waren Hartenleden die hun toegezegde en ondertekende 

participatie niet konden of wilden afstorten. Gelukkig is het mij toen gelukt voor eind 

maart 21 sponsorpakketten à raison van € 500,- te verkopen. Harm Bakker (een prima 

penningmeester) wilde toen ook weer graag verder gaan om onze plannen te realiseren.  

In de opbouwfase hebben we veel geluk gehad dat Maas v.d. Top net vervroegd was uit-

getreden als logistiek manager bij Parenco. Hoewel ook Maas nooit eerder betrokken 

was geweest bij het opbouwen van tennisbanen of een clubhuis waren wij als bestuur 

zeer verheugd dat hij met zijn vele contacten, de rust die hij uitstraalde en de kunst om 

vele Hartenleden te motiveren in de uitvoering van hun taak, en om de functie van coördi-

nator bouwcommissie op zich te nemen. 
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Ook Maas zal ongetwijfeld wel eens hebben gedacht: “waar ben ik aan begonnen”, als hij 

weer eens te laat thuiskwam, waar Fransje met het eten op hem wachtte. Ondanks dat het 

zand voor de fundering 3 maal is afgekeurd ging de aanleg van de French Court banen 

redelijk voorspoedig. 

Toen wij eenmaal ons clubhuis van de firma Jansen uit Warn (vlakbij de Duitse grens) 

hadden aangekocht, moest het eerst nog wel door ons dakpan voor dakpan en balk voor 

balk worden gedemonteerd en hoofdzakelijk door Hartenleden weer worden opgebouwd. 

Dit was noodzakelijk i.v.m. onze financiële positie, maar bijkomend voordeel was wel dat 

iedereen zich betrokken voelde en het clubgevoel steeg om er met elkaar wat van te ma-

ken. Zo mag ik ook niet onvermeld laten dat Leen Stoorvogel elektra, Dick Huiberts instal-

latie, Joop Vos en Fred Smit timmerwerken en last but not least Gerrie Overmars met haar 

schilderwerken en Aad Griffioen voor de bestrating hun Hartenhart hebben laten spreken. 

Ik zal ongetwijfeld in deze opbouwfase nog wel wat namen zijn vergeten, maar dat ligt on-

getwijfeld aan mijn leeftijd.  

Natuurlijk zijn er leuke en minder leuke dingen de afgelopen jaren gepasseerd. Om met de 

minder leuke dingen maar te beginnen. Ik heb het als zeer frustrerend ervaren het niet 

meewerken of zelfs tegenwerken van de mensen op het Gemeentehuis in Oosterbeek, de 

Gemeenteraad en het college van B & W. Ook het op huisbezoek gaan bij alle Hartenle-

den om een participatie van hun eigen vereniging aan te bieden heb ik niet als het aller-

leukste ervaren. Wat ik altijd wel erg leuk vond was het aanschaffen van 2 maal tennisba-

nen, clubhuis, verlichting, enz. Dat ging altijd op het scherpst van de snede, zelfs zo erg 

dat menig bestuurs- of commissielid met het schaamrood op de kaken van de onderhan-

delingstafel wegliep, of zoals ik laatst hoorde dat ze er nog ‘s nachts vervelend van dro-

men. Dit alles had maar één doel en dat was om de beste deal voor Harten af te sluiten. 

Het opzetten en verschillende keren organiseren van ons Open Hartentoernooi. En als het 

toernooi dan een succes wordt geeft dat toch ook weer veel voldoening. Ook het beden-

ken en realiseren van eenmalige acties zoals o.a. in 2002 voor de terrasstoelen (het enige 

meubilair dat ooit door Harten is aangekocht). Bij Blokker hebben we toen 20 terrasstoelen 

voor € 3,95 in de opruiming gekocht. Uiteindelijk hebben we 108 maal het gebruikersrecht 

á € 10,- aan de man/vrouw gebracht. Dat was weer leuk voor de penningmeester, want die 

kon toen de bodem van de lege clubkas weer bedekken.  

Omdat LTC Harten in 2008 het 60-jarig bestaan wilde vieren, leek het ons leuk om 60 

vrienden of vriendinnen van Harten bij elkaar te krijgen om samen een mooi en groot ter-

rasscherm aan vereniging aan te bieden. Ook dat is weer gelukt met tevens nog een batig 

saldo voor onze penningmeester.  
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In 2010 zijn wij in staat geweest om een uitwisseling met LT Lunteren tot stand te bren-

gen waar ook dit jaar weer door vele Hartenleden met veel plezier aan is deelgenomen.  

Ondanks dat ik voor menig Hartenlid al veel te lang en voor anderen nog niet lang ge-

noeg als voorzitter actief ben, is voor mij door diverse omstandigheden nu het juiste mo-

ment gekomen om de voorzittershamer op de Algemene Ledenvergadering van 30 janua-

ri over te dragen aan mijn opvolger.  

Omdat ik de afgelopen jaren vele functies met plezier bij Harten bekleed heb, zoals vanaf 

1999 van kantinemedewerker tot Verenigingscompetitieleider en vanaf 2002 als lid van 

de bouwcommissie tot advertentie- en sponsorpakkettenverkoper wat de vereniging tot 

op heden ruim € 35.000,- heeft opgeleverd. Zo zijn er door mij in het begin ook aan de 

nieuwe leden de eerste beginselen van het tennisspel uitgelegd en bijgebracht, en de 

Galm deelnemers enthousiast gemaakt voor onze vereniging. Omdat ik andere Hartenle-

den niet voor de voeten wil lopen lijkt het mij nu het beste moment om een stapje terug te 

doen, waardoor andere vrijwilligers zich nog beter kunnen ontplooien. Ik wil toch nog wel 

even memoreren dat deze functies de afgelopen jaren door mij met veel plezier zijn ver-

vuld, maar dat dit uiteindelijk mogelijk was omdat er al die jaren geweldig sportief, collegi-

aal en inhoudelijk goede bestuursleden om mij heen stonden. Als laatste wil ik mijn vrouw 

Wietske enorm bedanken: zij heeft mij de tijd en de gelegenheid gegeven om dat te doen 

voor Harten, wat ik nodig achtte om Harten als voorzitter achter te laten. 

 

Henk Keus 

 

P.s. Wij wensen u allen en de vereniging een voorspoedig, sportief, maar vooral een ge-

zond 2012 toe. 

 

Hier had uw advertentie kunnen staan 

 

T E L .  0 3 1 7 - 4 1 9 0 1 5  
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Even bijpraten 

Ik wil beginnen met u een fantastisch 2012 te wensen! 

Ja, inderdaad, alweer 2012. Voor velen een jaar om naar uit te zien, misschien voor sommigen van ons 

een jaar waar niet reikhalzend naar uitgekeken wordt. Laten we hopen dat het een gezond en sportief jaar 

gaat worden. We kunnen in elk geval proberen om er met elkaar het allerbeste van te maken. 

Het  is weer een gezellige dikkerd geworden dit keer. En dan bedoel ik natuurlijk de nieuwe Hartslag die u 

voor u heeft. De animo om kopij aan te leveren is gelukkig groot. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee, want 

zonder jullie gezellige verhaaltjes, foto’s en mededelingen zou het geen succes worden. Dus alle leden 

die dit keer weer hun steentje hebben bijgedragen: Hartelijk bedankt! 

Ook wat noviteiten in deze Hartslag. Zo heeft één van onze leden een puzzel voor ons gemaakt waar 

zelfs een prijs mee te winnen is. Verder zult u twee gedichten kunnen lezen en kunt u genieten van de 

roddelrubriek, want ook bij Harten wordt wel eens een roddeltje gedaan. Ook heeft één van onze leden 

ons een heerlijk recept uit eigen keuken toegestuurd.  

Verder heb ik geprobeerd om van iedereen die kopij aangeleverd heeft een fotootje te plaatsen. Helaas 

lukt dat niet altijd. 

Rest mij nog u weer veel leesplezier toe te wensen.   

Ria Hendriks  
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Winter 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij het woord ‘winter’ krijg ik toch een wat onaange-

naam gevoel. Afscheid nemen van de zomer (als we die al gehad hebben), daar begint 

het al mee. Ook al staat de zon nog hoog aan de hemel, zodra ‘s ochtends de eerste 

spinragjes de tuin weer zilver kleuren bekruipt mij het vervelende gevoel dat het over is 

met de zomer, met het buiten zijn, met het in de tuin werken, met de wandelingen naar 

de Rijn met onze trouwe viervoeter. (Zij gaat namelijk ook gerust bij een temperatuur 

van min 10 graden het water in). Over met heerlijke fietstochtjes of zomaar even op een 

bankje van de zon genieten. Ik kan er maar moeilijk afstand van doen. 

Ik ben over het algemeen toch niet zo pessimistisch van aard, maar zodra de eerste te-

kenen zich voordoen krijg ik een donkerbruin vermoeden dat deze winter wel weer eens 

heel erg koud en nat zou kunnen worden. Dit is op niets gebaseerd, alleen op m’n eigen 

hersenspinsels. 

Het begint al in de herfst met regen en gure wind. En kijk eens naar de bomen, ze wor-

den al maar kaler tot er geen blaadje meer te zien is en er alleen een grauwe stam met 

kale takken over is. Ja ja , ik weet wel dat het ook erg mooi kan zijn in de herfst en dat 

de zon zo af en toe schijnt als we geluk hebben, maar toch. De tuin begint er mistroostig 

uit te zien en het ruikt naar najaar. Nu moet ik eerlijk bekennen dat de geur van nat blad 

en paddenstoelen in het bos eigenlijk heerlijk is maar het idee dat het winter gaat wor-

den spreekt me niet aan. En mist, dikke mist zodat je geen hand voor ogen ziet.  

En ieder jaar moet ik er weer aan geloven. Ik moet gewoon tegen m’n zin in mee doen 

met de wisseling van de seizoenen. Gewoon meedoen met dikke truien en jassen uit de 

kast halen. Zo veel mogelijk. En graag ook zoveel mogelijk tegelijk aan. Dassen, hand-

schoenen, dikke sokken, alles moet er aan geloven en moet deze winter weer proberen 

om me warm te houden. Amper kunnen bewegen van al die kleren en het nog presteren 

om het koud te hebben. Het zal wel aan mijn thermostaat liggen. En wat dacht u van ‘s 

ochtends het ijs van de autoruiten krabben wat zo vast zit dat het met geen mogelijkheid 

weg te krijgen is. Ja, er zijn ook mensen die zo lang in huis of op bed blijven dat het van-

zelf smelt, maar ik hoor niet tot die categorie. 

En dan komt het: ‘SNEEUW’, en dan vooral véél sneeuw. Prachtig om te zien, dat wel. 

Maar ook komt elke ochtend het moment dat ik toch weer in de auto moet stappen om 

naar m’n werk te gaan. Soms met knikkende knieën en het zweet in de handen. Ik geef 

het eerlijk toe, ik ben geen held als het aan komt op autorijden bij gladheid. En toch 

moet ik er elke keer weer aan geloven, over smalle hellende straatjes door Oosterbeek. 

Als ik zonder deuken of krassen op de auto op de plaats van bestemming ben aangeko-

men krijg ik een gevoel van gepaste trots dat het me toch maar weer gelukt is. Vervol-

gens loop ik de hele dag met een knagend gevoel rond dat ik ’s avonds toch ook weer 

naar huis moet door dezelfde smalle hellende straatjes.  
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En ja, geloof het of niet, ‘s nachts wakker worden en kijken of het niet nog erger is ge-

worden. En wat dacht u van onze brave oude hond die zich amper staande kan houden 

nu ze de leeftijd der zeer ouden heeft bereikt? Regelmatig gaat ze onderuit en hoewel 

dat toch een glimlach op m’n gezicht veroorzaakt vind ik het wel erg aandoenlijk.  

En eigenlijk, nu ik dit alles zo door lees, begrijp ik best dat ik geen hoge hoed op heb 

van de winter. Het is ook wel afzien hoor. (Voor mij dan, vind ik zelf) Velen van u zullen 

het niet met mij eens zijn en de voordelen van het winterseizoen wel zien. En toch zie ik 

ook wel leuke dingen hoor: Ik kan enorm genieten van het idee dat het voorjaar er weer 

aan komt, ook al wijst nog totaal niets daar op. Ik zie de knoppen aan de bomen al voor-

dat ze er zijn en in gedachten steken de eerste krokussen hun neusjes al weer in de fris-

se voorjaarslucht, staat de zon weer hoog aan de hemel en zit ik heerlijk in de tuin met 

een goed boek.  

Laat maar komen die winter! 

Ria Hendriks                                                                                                                                      
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Sneeuwgedicht 
 
stil  

wees stil  

hoor je niet  

de kristallen  

dwarrelen  

 

luister  

luister naar  

het kristal  

 

dit kristal  

breekt niet  

valt ongeremd  

geen geluid  

bij zijn val  

 

maar vangt wel  

vangt geluiden  

als een net  

dat temt  

voorzichtig tot stil  

 

en nu  

met de beste wil  

hoor deze geluiden genieten  

genieten van  

een zacht winterbed  

 

Dirk Gras | 3-05-05 
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Zwoegersbijeenkomst op zaterdag 1 oktober 2011 

Papendal Pitch & Putt. 

Om 13:30 uur moesten de vrijwilligers van de TC Harten zich melden op de parkeerplaats 

van Papendal. Het was op de parkeerplaats gelijk al gezellig. Tot 13:50 uur hebben we 

gewacht tot iedereen er zou zijn, er moest nog 1 persoon komen maar die bleek gelukkig 

al binnen te zijn. 

We werden verwelkomd met drankjes en hapjes, wat een ieder zich 

goed liet smaken.  

Tegen 14:45 uur kregen we op de baan uitleg hoe Pitch en Putt nu 

gespeeld moest worden. Het is een golfparcours maar dan met kortere 

afstanden, en ook het slaan moet anders dan bij het gewone golfen. Wij 

werden in groepjes verdeeld, en toen konden we beginnen. De 

weergoden waren ons goed gezind, het leek wel hartje zomer en dat op 

de 1ste oktober. 

In ons groepje zaten, Marion, Jeannette, Ineke, Janny en 

ondergetekende. Zelf had ik al een paar keer Pich & Putt gespeeld in 

Voorthuizen, maar het blijft toch nog wel moeilijk om het balletje in de 

hole te slaan.  Het lukte Jaennette regelmatig om de bal als eerste in de 

hole te slaan. Jammer dat we niet het hele parcours hebben kunnen 

afmaken, we waren te laat met het golfen begonnen. Als je alle 18 holes 

wilt spelen ben je toch zeker 2 ½  uur bezig. Mogelijk dat we een 

volgende gelegenheid wel de gehele baan met 18 holes kunnen spelen. 

Om 17.15 uur ging iedereen richting Heelsum om in de kantine van LTC 

Harten met elkaar nog wat te drinken en te eten. Er was heerlijke pizza gehaald, meerdere 

salades en vlees voor op de BBQ. Er werd nog tot 20:00 uur gezellig gefeest en nagepraat 

over een fantastische en sportieve dag. 

Namens iedereen willen wij het  bestuur bedanken voor deze gezellige dag. 

Greet Wijnholds 

Z W O E G E R S B I J E E N K O M S T  

 Greet Wijnholds in aktie 
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U kunt de oplossing mailen naar de redactie. 

Onder de goede inzendingen wordt door de anonieme ontwerper van deze puzzel een con-

sumptie verloot, te gebruiken in ‘t Hart. 

 

            1               

  2       3         4       

                            

5     6           7         

                8           

          9           10     

                            

11               12           

        13                   

                

                

HORIZONTAAL:     VERTICAAL:       

2. Blik op de weg     1. Een C&A pet is de kunstvorm    

3. Uitgeteld op dit eiland    2. Schaken en de tijd voor handwerken   

5. Die Bauer is een buitenlander  4. Het zit wel goed in haar     

7. Familie der beenvissen   6. Niet in het Frans voor het blaadje in de mist  

9. Selecteren op nummer   8. Een berestof       

11. Vloerbedekking op een schip  10. Is hoofdzakelijk bepalend voor 't humeur   

12. Wil men doorgaans in een zakje doen          

           

                

OPLOSSING IN HET VOLGENDE NUMMER         

                

13. Jongen die het heen en weer heeft 
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Europalaan 4-6 

T 0317-314784 

F 0317-312271 

 

UW KEUKENSPECIAALZAAK.  

ZO PERSOONLIJK ALS UW KEUKEN. 
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De najaarscompetitie 

 

Hoe meer rackets hoe meer vreugd, 

de najaarscompetitie deed ons deugd. 

In grote getale aangemeld, 

teams gemaakt en opgesteld. 

Harten 1 en Harten 2, 

zelfs een Harten 3 deed mee. 

Een heertje hier of een dametje daar, 

wie speelde wel of niet met elkaar. 

Wie doet de hapjes, wie gaat er rijden, 

of wie doet het alle beiden. 

Wie gaat met de hapjes aan de haal, 

ja zoiets kan allemaal. 

Over geld valt niet te twisten,  

iets wat we allen nog niet wisten. 

Coaches heel druk was me opgevallen, 

formulieren wel maar soms zonder ballen. 

We verloren heel wat keren, 

dus er valt nog veel te leren. 

Alles is een leerproces 

dat is Rinus’ wijze les 

                      De najaarscompetitie deed ons deugd 

                      met meer punten toch meer vreugd! 

 

                           Gegroet, (één van de dametjes van Harten 3) 

                   Hetty Overeem 
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Senseo 

Zoals u wellicht weet staat er in de dameskleedkamer een Senseo apparaat. Dit is bedoeld 

voor de leden die buiten de openingstijden van de kantine toch een kopje koffie willen 

drinken. Zoals afgesproken wordt hiervoor een kleine vergoeding  gevraagd van € 0,50. 

Wilt u zo vriendelijk zich aan deze afspraak te houden het geld in het daarvoor bestemde 

busje te doen?  

Bij voorbaat dank. 

Kraan herentoilet 

Wie heeft er een koudwaterkraan met hoge uitloop beschikbaar voor het herentoilet zodat 

de heren  een flesje water kunnen bijvullen? 

Voor info kunt u kontakt opnemen met Henk Onderstal. Tel. 0317 - 312135 

 

Gezocht: een secretaresse voor het bestuur. 

Fenna Onderstal heeft jaren het secretariaat gedaan van onze vereniging. Zij heeft haar 

bijdrage aan onze vereniging op een meer dan voortreffelijke wijze geleverd en gaat 

stoppen per 1 februari 2012. Het bestuur vraagt nu, wie wil dit werk overnemen? Het gaat 

om notuleren, in– en uitkomende post, beheer archief en meedenken over het beleid en 

bestuur van onze club. Er wordt ca. 8 keer per jaar vergaderd. 

Je doet het voor je club, zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. De 

waardering voor je werk, van alle leden zal groot zijn. 

Zijn er vragen over deze bestuursfunctie bel mij of laat horen dat je meedoet. 

Tel.: 0317-419015. mail: rohaan@telfort.nl 

Wim Rohaan 

3 okt 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 slechts € 45,- kun je een periode van 3 maanden komen tennissen 

bij onze mooie en gezellige vereniging. 

Je kunt dan kennis maken met de nieuwste Smashcourtbanen en de goede sfeer proeven 

binnen onze vereniging. 

Je kunt meedoen aan onze tossbijeenkomsten of een lid van de club uitnodigen voor een 

partijtje tennis. Als de proefperiode goed is bevallen kun je lid worden van LTC Harten. Je 

bent van harte welkom.  

Maak voordelig kennis met tennis. 

Meld je aan bij mevrouw Dita Oosterhuis (ledenadministratie). Tel. 0317 - 310162 
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R E C T I F I C A T I E      

Rectificatie Kennistennis-toernooi  

Per abuis is in de vorige Hartslag een véél te kleine foto van Jan 

en Greet Wijnholds geplaatst. Onze oprechte excuses hiervoor. 

Wij open hiermee deze onvergeeflijke fout te hebben hersteld. 

De redactie. 
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H E T  H A R T  O P  D E  T O N G  

K E N N I S M A K I N G  

Was er nou echt een speler van de KNLTB herfstcompetitie die gefrustreerd met de hapjes naar 

huis ging? Er heeft iemand de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.  

Hebben wij onder onze leden een mannelijk fotomodel? Dat vraagt om nader onderzoek.  

Wist u al dat we een Hartenlid in ons midden hebben die heel goed cryptogrammen kan ontwer-

pen? Er zijn zelfs prijzen mee te verdienen! 

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat er een lid is die elke ochtend ontbijt op bed 

krijgt. Ja, je moet goed verzorgd worden bij een zware tenniscarrière. 

Heeft u ook gehoord dat er iemand in ons midden is die cursussen fotografie geeft? Aan huis bij 

de cursist. Jaja!! Zou dat voor alle cursisten gelden of alleen voor de selectie??? 

En heeft u ook gemerkt dat je met een appel niet kunt bellen? 

Niet verder vertellen hoor, maar er  gaat misschien een Hartenteam naar de Paralympics. Ja, 

dat gaat zo met seniorenclubs hé? 

En weet u al dat de ECHTE Sinterklaas lid is van onze vereniging?  

Aangezien de tennislessen weer afgelopen zijn kunt in geval van nood altijd Rinus zijn nood-

nummer bellen. Vraagt u er gerust naar. 

Voor klusadviezen  moet u zeker op zondagochtend komen tossen: aan de ‘ronde tafel’ worden 

heel wat nuttige tips en trucs uitgewisseld.  

Dieptepunt in de carrière van één van onze speelsters: tijdens een toernooi wordt er langs de 

neus weg gevraagd of ze met haar dochter speelt terwijl ze met haar schoonzus op de baan 

staat. FOUTJE, BEDANKT! U begrijpt dat ze deze wedstrijd niet gewonnen heeft. Of ze er ooit 

over heen zal komen?....................                                                                                      N.N. 

Kennismaking 

Mij werd gevraagd om als nieuw lid van de tennisvereniging een stukje te schrijven over mijzelf. Ik 

heet Gonny van Rumund en in oktober van dit jaar ben ik gestart met tennislessen,vanaf november 

sta ik “proef” ingeschreven als lid. Mijn man, Hans de Graaf is al langer lid van de tennisclub en hij 

dacht dat het misschien wel gezellig zou zijn als ik ook weer eens ging spelen. Nou, dacht ik, dat lijkt 

me wel wat, maar het is zeker 40 jaar geleden dat ik op een tennisbaan heb gestaan. Laat staan een 

bal geslagen! De tennislessen, onder leiding van Rinus, vond ik erg plezierig en het resultaat viel nog 

niet eens tegen. Tja, het voetenwerk, het inschatten van de bal en de snelheid laten nog veel te wen-

sen over, maar het plezier in tennisspelen is zeker terug. Tennissen bij “de Harten” vind ik heel plezie-

rig, daar het ook niet zo’n hele grote vereniging is en de mensen die ik tot nu toe heb ontmoet vind ik 

erg aardig. Gezien mijn werk ben ik niet altijd in de gelegenheid om te spelen, maar jullie zullen mij 

zeker terug zien op de baan. 

Vriendelijke groet,    

Gonny van Rumund 
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T E N N I S L E S  

Tennisles 

Er is mij door Ria Hendriks gevraagd een stukje in ons clubblad te schrijven over de tennis-

lessen. 

Ik heb daar wel even over na moeten denken, want ik zit door mijn werk erg beperkt in de tijd 

die ik hier aan kan besteden. 

Dus geef ik daar zo min mogelijk berichten over want ik kan namelijk heel moeilijk nee zeg-

gen als er weer iemand vraagt of ze niet mee kunnen lessen. 

Ik doe dit met heel veel plezier. En omdat ik niet gediplomeerd ben om les te geven, wacht ik 

af wie er komt en wat ze er van verwachten en als hun verwachtingen te hoog zijn kunnen ze 

beter naar een andere vereniging gaan om daar te lessen. 

Ook probeer ik zoveel mogelijk mensen van gelijke sterkte samen te laten trainen.  

Wat ik wel een  probleem vind is wanneer ik teveel inschrijvingen heb 

dat ik allemaal met groepjes van 4 personen moet gaan werken. En dat 

is met name voor beginners jammer omdat ik ze dan niet zelf allemaal 

aan kan spelen en ze soms meer tijd kwijt zijn met ballen rapen dus pro-

beer daar zo veel mogelijk met 3 personen te lessen 

Ook het enthousiasme wat ik krijg van de mensen die wel bij mij lessen 

maakt dat ik er altijd weer met heel veel plezier aan begin . 

Als ik eind november aankondig dat ik er mee ga stoppen geven ze zich 

al op voor het voorjaar.   

Ook het tennisles toernooi in de maand juni was een groot succes. Dus 

ook dat gaan we volgend jaar weer herhalen.   

Vooral de drukte en het plezier op de vrijdagavond en zaterdagmorgen 

geven mij het gevoel dat ik het niet voor niets doe. 

Ik hoop dat ik niet te veel reclame gemaakt heb anders word ik de dupe van het succes wat 

jullie ervan maken. 

 

Groetjes Rinus. 

 

 

Rinus van den Born 

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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I N T E R N E  H E R F S T C O M P E T I T I E  

     Rianne Overeem 

Herfstcompetitie 2011 

  

Gedurende de maanden september en oktober 

werd op dinsdagavond weer met veel plezier de 

najaarscompetitie gespeeld. 

Als je wilde kon je elke dinsdagavond de baan 

op voor een lekker partijtje tennis. Met telkens 

een andere partner tegen wisselende tegenstan-

ders. E.e.a. werd prima geregeld door Tonnie en 

Rinus. 

Als afsluiting ( de laatste avond van de competi-

tie) kon door iedereen nog één keer gespeeld 

worden, tenminste dat was de opzet, ware het 

niet dat regen roet in het eten kwam gooien.  

Gelukkig had Rinus voor bezigheidstherapie ge-

zorgd in de vorm van een plaat waarin wel 25 

spreekwoorden verborgen zaten én een Sudoku 

puzzle. De spreekwoorden vormden niet zo'n 

probleem, daar kwam iedereen wel uit, maar de 

Sudoku was lastiger. Rinus was zeer geduldig 

en met engelengeduld legde hij het principe uit 

aan ieder die het nog 

nooit had geprobeerd. 

Na afloop was er de gebruikelijke 'prijsuitreiking' en wonderlijk ge-

noeg waren wij  ook deze keer allemaal zeer hoog geëindigd. 

Iedereen ging naar huis met een goed gevuld netje tulpenbollen! 

Organisatoren petje af! 

Volgend jaar zijn wij weer van de partij! 

  

Rianne Overeem   

   

 

 

 



 

 

W I J Z I G I N G  S P E E L S T E R K T E S   

Pagina 18 
H A R T S L A G   

J A N U A R I  2 0 1 2  

Wijziging speelsterktes 

 

Onderstaand de nieuwe speelsterktes zoals bepaald aan de hand van het DSS door de 

KNLTB. 

DSS=Dynamisch Speelsterkte Systeem. 

Mutaties zijn gebaseerd op daadwerkelijk geleverde prestaties en alle gespeelde wedstrij-

den onder verantwoordelijkheid van de KNLTB tellen mee. 

============================================= 

Bondsnummer : 10131922 

Speelsterkte Dubbel ‘6’ is gewijzigd naar ‘7’  

Persoonsgegevens: Jansen, S.W. 

—————————————————————————— 

Bondsnummer : 14937042 

Speelsterkte Dubbel ‘7’ is gewijzigd naar ‘8’ 

Persoonsgegevens: Griffioen, A. 

——————————————————————————- 

Bondsnummer : 16102193 

Speelsterkte Dubbel ‘7’ is gewijzigd naar ‘6’ 

Persoonsgegevens: Keus, H. 

—————————————————————————— 

Bondsnummer : 16839390 

Speelsterkte Dubbel ‘6’ is gewijzigd naar ‘7’ 

Persoonsgegevens: Velkers, I.W.C. 

—————————————————————————— 

Bondsnummer : 23114835 

Speelsterkte Dubbel ‘8’ is gewijzigd naar ‘7’ 

Persoonsgegevens: Jansen, F.L. 

—————————————————————————— 

Bondsnummer : 24553891 

Speelsterkte Dubbel ‘7’ is gewijzigd naar ‘6’ 

Persoonsgegevens; van den Born, M. 

—————————————————————————— 

Bondsnummer : 27101630 

Speelsterkte Enkel ‘9’ is gewijzigd naar ‘8’ 

Speelsterkte Dubbel ‘9’ is gewijzigd naar ‘8’ 

Persoonsgegevens: Hendriks-Jansen, H. 

—————————————————————————— 

 

TC 

 

 

Wij  

danken 

onze  

adver-

teerders 

van  

HARTE(N) 
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REPRO MERCURIUS 

 

 

¼ A4 



 

 

Pagina 20 
H A R T S L A G   

J A N U A R I  2 0 1 2  

Het enthousiasme om  kopij voor onze Hartslag aan te leveren is gelukkig groot. 

Daarom onderstaand ook twee berichtjes van onze TC leden m.b.t. het tossen. 

 

Hallo Harten tennissers, 

 

Ik wil namens de T.C. even wat vertellen over het tossen van vooral de zondagmorgen. 

Daar zijn af en toe wat problemen over het feit wie er wel of niet om tien uur mee tossen. 

Vooral voor die mensen die om kwart voor tien keurig aanwezig zijn om te gaan tossen is 

het soms ergerlijk, dat wanneer er dan om tien uur 8 personen aanwezig zijn, zij soms nog 

een half uur moeten wachten.  

Doordat er vaak een aantal tennissers om 9 uur afspreken om dan samen vast te spelen en 

daarna mee te gaan tossen, vinden wij het namens de T.C. niet billijk tegenover de ander, 

dat zij gelijk om 10 uur mee tossen.  

Dus als zij dan eerst even een kopje koffie drinken en om half elf  mee tossen is dat 

eerlijker tegenover de rest. 

Als er om tien uur bijvoorbeeld maar 6 personen aanwezig zijn kunnen er gewoon 2 

meedraaien. 

Dit lijkt ons een goede oplossing. Als er nog vragen zijn neem dan gerust contact op met 

iemand van de T.C. 

 

Rinus van den Born 

 

 

Dus voor alle duidelijkheid: (red) 

 

Beleefdheidsregels van vrije spelers t.o.v. de tossers 

Het komt wel eens voor dat bij het begin van de toss vrije spelers meteen instromen, terwijl 

de tossers dan moeten wachten voor de tweede ronde. 

Het lijkt mij sportiever dat de vrije spelers de eerste ronde afwachten, zij hebben tenslotte  

al enige tijd gespeeld, mits er natuurlijk niet genoeg tossers zijn. 

 

Bertus Jansen, voorzitter AC/TC 

W I J Z I G I N G  T O S S R E G E L S  
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C R O C U S C O M P E T I T I E  ( V E R V O L G )  

J E U  D E  B O U L E S  
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A C T I V I T E I T E N R O O S T E R  2 0 1 2  

T O S S T I J D E N  

Activiteitenrooster 2012  (wijzigingen voorbehouden) 

 

-  Nieuwjaarsreceptie  zondag 8 jan. van 15.00 uur – 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 ( info KNLTB volgt nog )  

- 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. ( info KNLTB volgt nog ) 

- 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. ( info volgt nog ) 

 

 

 

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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KNLTB  Voorjaarscompetitie 2012 
 

Zaterdagmiddag Gemend Dubbel  50+. 
 

Team 1:  Jan Suve, Henk Keus, Febi Muller en Dita Oosterhuis. 
 
Reserve: Marion en Henk van Holland, Jeanette Weber en Joop Vos..                   
 
Speeldata:     7, 14, 21 en 28 april,  12 en 19 mei,  2 juni. 
 
Inhaaldagen: 5, 17 en 26 mei, 9 juni. 
 
Begintijd tussen 10.00 en 13.30 uur 
 
 

 

Dinsdagochtend Dames Dubbel  17+. 
 

Team 1: Mieke de Bakker, Adrie Kokkeel, Nancy Jansen, Tonny Peelen, Ank v.d. Born en  
              Hennie Bäcker. 
 
Team 2: Marion van Holland, Jeanette Weber, Greet Wijnholds, Hetty Overeem en 
              Janny v.d. Langemheen 
               
Algemeen reserve: Dita Oosterhuis (voor team 1 en 2). 

 
Speeldata: 10, 17 en 24 april, 8, 15, 22 en 29 mei.  
 
Inhaaldagen: 1, 17 en 29 mei. 
Begintijd 10.00uur. 
 
Wedstrijdschema nog niet bekend. 
 

Tijdens de competitiewedstrijden kan er na afloop van de wedstrijden pas gespeeld 
worden.  
 

Bertus Jansen, vz. AC/TC  
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KNLTB zomeravondcompetitie 2012 

Er kan weer worden ingeschreven voor de KNLTB zomeravondcompetitie. 

Deze competitie kenmerkt zich vooral door het gezelligheidskarakter en kent dan ook geen 

promotie en degradatie. 

Verdere informatie van deze competitie volgt nog. 

 

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 2011 € 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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Inschrijfformulier zomeravondcompetitie  KNLTB 2012 

 

▪Speeldagen:  woensdagavond 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20, en 27 juni 

 Kosten: € 60,-- per team 

 Sluitingsdatum: 15–02–2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Bertus Jansen, vz TC 

K N L T B  Z O M E R A V O N D C O M P E T I T I E  2 0 1 2  ( V E R V O L G )  

 

Naam/namen: 

 

Geboortedatum: 

  

e-mail: 

 

Soort en categorie: 

  

Verhindering: 

 

Voorkeur team/speler: 
 

Handtekening: 
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Laddercompetitie 

Hallo Harten tennissers, 

Het is de bedoeling om vanaf 1 februari 2012 een nieuw onderdeel aan onze activiteiten- ka-

lender toe te voegen. 

We willen dan een soort clubkampioenschap gaan spelen in de vorm van een laddercompeti-

tie. 

Je kunt je hiervoor opgeven via het clubblad of via de mail bij Ineke van den Abeele. 

Het is de bedoeling om single partijen te gaan spelen, zowel voor heren als dames. 

Wij gaan als T.C. een indeling maken en het is dan de bedoeling om iemand die 1, 2 of 3 

plaatsen hoger op de ladder staat uit te dagen om een wedstrijd tegen jou te spelen. En als 

de uitdager wint neem je de plaats over van diegene die je uitgedaagd hebt. Dus zodoende 

stijg je op de ladder. En als je dan wederom een speler uitdaagt die 1, 2 of 3 plaatsen boven 

je staat, kom je op deze manier vanzelf boven aan de ladder. 

Wij hangen de ladders in de kantine dus je speelt ook voor de eer. 

Er komt in de dameskleedkamer een schrift te liggen, waarin je op kunt schrijven wanneer je 

tegen elkaar gaat spelen, zodat iedereen weet wanneer en tegen wie je speelt. 

De bedoeling is dat we de zaterdag- en zondagmiddag 1 baan gaan reserveren voor deze 

competitie. Er kan gespeeld worden vanaf 13.00 uur en het gaat om twee gewonnen sets. 

Je kunt ook buiten deze tijden tegen elkaar spelen, maar dan ben je wel gebonden aan het 

afhangsysteem. 

Tijdens toss-tijden en zaterdagmiddagcompetitie kan er niet gespeeld worden.  

Je moet zelf voor de ballen zorgen. De uitslag moet je in het schrift vermelden, zodat we ook 

op de Harten-site de actuele stand van de ladder kunnen bijwerken. 

Het leuke van deze competitie is dat je tegen mensen kunt spelen waar je anders nooit tegen 

speelt. Er worden op onze club weinig singles gespeeld en ik hoor wel eens dat mensen dat 

toch wel leuk vinden. 

Dus ik roep hierbij iedereen op om mee te doen aan deze competitie en als het een succes 

blijkt dan gaan we misschien volgend jaar starten met een heren- of damesdubbelladder. 

Dit is voor onze vereniging een nieuw onderdeel dus als er vragen of opmerkingen zijn neem 

dan even contact op met Rinus van den Born. 

 

Ineke@van-den-abeele.nl  

m.born79@upcmail.nl 

L A D D E R C O M P E T I T I E  

mailto:Ineke@van-den-abeele.nl
mailto:m.born79@upcmail.nl
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L A D D E R C O M P E T I T I E  ( V E R V O L G )  

 

Opgaafformulier Laddercompetitie 

                

Naam :            ————————————————————————————————————— 

 

Man/ Vrouw:   ————————————————————————————————————— 

 

Telefoon:        ————————————————————————————————————— 

 

Email:             ————————————————————————————————————— 

 

Speelsterkte: ————————————————————————————————————— 
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 V A N  D E  A C  

E E N  T I J D  V A N  K O M E N  E N  G A A N  

Van de  Activiteitencommissie 

Vanaf half september tot aan het begin van oktober hadden we de Herfstcompetitie. Iedere 

dinsdagavond werden met veel enthousiasme de wedstrijden gespeeld. De fanatieke leden 

van de tennisvereniging Harten waren steeds op tijd op het clubhuis, waar we met veel plezier 

de wedstrijden speelden. Het was meestal prachtig weer en bovendien zorgde de AC dat er 

ook altijd heerlijke hapjes waren. Bij de afsluiting van de competitie kreeg iedereen tulpenbol-

len met de gedachte “Harten is een bloeiende club”. Vandaar de bollen. 

Op zaterdag 26 november was het Koek-en soeptoernooi. Het begon om 13:00 

uur en er waren 20 deelnemers. In het begin was het weer behoorlijk goed. Na 2 

wedstrijden werd dat al minder. Maar het weer kon de sfeer niet verpesten! Er 

werd veel gekletst en gelachen onder het genot van lekkere koekjes. De erwten-

soep en roggebrood met spekjes, die rond 17:30 uur werden opgediend, waren 

welverdiend en een ware afsluiting van een succesvolle competitie. 

Hopelijk tot ziens bij andere activiteiten! 

Ik wens iedereen heel fijne feestdagen en een sportief en gezond 2012 toe. 

Kim Luong 

 

Een tijd van komen en van gaan. 

Marion en Lenie hebben te kennen gegeven te stoppen met de AC activiteiten. Een behoorlijke 

aderlating mag ik wel zeggen. Twee ervaren krachten die 10 jaar lang met veel inzet en plezier 

voor de AC hebben gewerkt. Zelf ben ik in 2005 lid geworden en sinds 2006 voorzitter van de 

AC/TC en heb vanaf die tijd men hen samen mogen werken. De eerste jaren bestond de AC 

uit Marion, Lenie en Febi. In al die jaren heb ik gemerkt wat clubliefde is. Altijd klaar staan voor 

de vereniging en voor de leden. En, dat mag ik wel zeggen, er komt soms wat op je af. Soms 

werd er wel eens wat gemopperd, maar bij de volgende activiteit stonden ze er weer. 

Febi is begin dit jaar gestopt met haar activiteiten en Lenie en Marion stoppen 

nu. 

Een dankwoord is dan ook op zijn plaats gezien de inzet de afgelopen jaren en 

de prettige samenwerking. We zullen jullie missen. 

Gelukkig hebben we goede vervangers en wel Tineke, Kim en Matti. Vol vertrou-

wen gaan we dan ook het nieuwe seizoen tegemoet. 

Ik weet zeker met het nieuwe team zal het ons ook aan niets ontbreken. 

Bertus Jansen, vz AC/TC 

  Kim Luong 

      Bertus Jansen 
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Op 24 november is  

Neeltje Pieters-Kuipers overleden 

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden  

op woensdag 30 november  

in crematorium Slingerbos te Ede 

 

Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies 

 

 

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 Hart-

slag. 

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  

mailto:Ineke@van-den-abeele.nl
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K O E K -  E N  S O E P T O E R N O O I  

Het “Koek- en Soeptoernooi” 2011. 

 

Het weer was ons gunstig gezind, bewolkt met slechts af en toe vieze windjes langs de 

blokhut op. Het was een kleine club, ongeveer 20 man. De AC/ TC  had de trend van een 

soepel verloop van de middag ingezet door kenbaar te maken dat niet iedereen exact om 

13.00 uur aanwezig hoefde te zijn, ten slotte er is maar plaats voor 8 spelers bij de eerste 

pot.  

Zoals de leuke foto’s van Hung op onze site laten zien, was het weer oergezellig om een 

uitgebreide en zeer gevarieerde “koek”-tafel. Er volgde een geanimeerd gesprek over de 

grote mysterieuze bokaal die triomfantelijke op de grote tafel prijkte. Helaas was er geen 

betrokken competitie-

speler aanwezig die 

ons op boeiende wijze 

de overwinning van 

deze gigantische wis-

selbeker kon verslaan. 

Tja, dan gaat er bij 

sommigen de verbeel-

ding spreken. 

Maar toen kwam er 

een serieus vraagstuk bij het naderen van de derde ronde. 

Zoals gebruikelijk werden de spelers geselecteerd door het 

trekken van een speelkaart.  Maar hoe nu die 8 kaarten ver-

delen over een groter aantal mensen, die eigenlijk allemaal 

meteen willen spelen?  Oftewel, hoe laat je het lot bepalen 

wie blijft zitten. Volgens mij was het Hung die de truck van de 

toegevoegde Boeren-partij had verzonnen ( degene met een 

Aas of een Heer gaan naar de baan  en de Boeren blijven 

zitten) . Het kostte meer dan een kwartier tot de hele goege-

meente het snapte. Dit was een truck om er in te houden. 

Later in de loop van de middag trok ik na een heerlijke partij 

een Boer en dacht, oké, even een langere pauze. Dus natte 

spul uit en in een heerlijk warm droog fleece even rustig van 

een pilsje genieten….Neen dus, de Boerenpartij was gepro-

moveerd tot de actieve groep. Of ik maar als de donder naar 

de baan wilde gaan. 

 



 

 

 

Kortom: Het was een zeer ontspannen, gezellige middag  met menige goede 

partij tennis. Met de gebruikelijke afsluiting van het nuttigen van de 

voortreffelijke soep door Marion opgeschept en een door Kim zorgvuldig 

belegd roggebroodje met een voortreffelijk alcoholvrij biertje, een terechte 

aanvulling van een dorstlesser die standaard in een sportclub hoort ! 

Nogmaals onze hartelijke dank en complimenten aan degenen die dit 

hebben georganiseerd en hebben geholpen. 

Tot volgende jaar bij Koek en Soep, Greet de Raaij-Wieringa. 

 

 

 

 

 

Van Pieter-Jan Arens  kregen wij het volgende recept: 

Crostini 

Benodigd voor twee personen 

      3 middelgrote tomaten (uit de koelkast) 

2 tenen verse knoflook 

3 a 4 theelepels suiker 

olijfolie 

zwarte peperkorrels (molen) 

2 stevige sneden brood (bv wit vloerbrood) 

Bereiding 

Snijdt het vlees van de tomaat in dobbelsteentjes van ca. 1 cm en doe deze in een kom. Haal de 

kern uit de tenen knoflook, snij deze zeerfijn (liever niet met knoflookpers), schep deze door de 

tomaat en voeg peper,suiker en een beetje olijfolie toe en schep het geheel door elkaar. 

Rooster de sneden brood (bv in een grillpan) goudbruin.  

Bedek de sneden brood met een dikke laag tomaat en doe daarover nog olijfolie naar smaak. 

De combinatie warm geroosterd brood en koude tomaat maakt dit gerecht erg lekker, vooral ook 

met Roma-tomaten en een goed glas wijn. 

Eet smakelijk. 
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K O E K - E N  S O E P T O E R N O O I  ( V E R V O L G )  

R E C E P T  

Greet de Raaij-Wieringa 
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Een terugblik van Lenie en Marion op 10 jaar AC 

 

Op de doorstartvergadering  in  2001 is de toenmalige AC gestopt. 

Henk Keus vroeg mij tijdelijk de AC waar te nemen en dat tijdelijk is 10 jaar geworden.  

Kort nadat ik ja had gezegd is Lenie er ook bijgekomen om te helpen met de activiteiten, dus Lenie 

is ook al 10 jaar bij de AC. 

Al snel werd er een commissie gevormd en Lenie is in ’t begin voorzitter geweest van de AC. 

In 2002 heeft de camper van Tonny dienst gedaan als “hapkar”, ideaal, want toen konden we soep 

koken en lekkere belegde broodjes maken, want een clubhuis hadden we toen nog niet. 

In  oktober  werd de eerste “ bokkendag “ op de nieuwe locatie van Harten georganiseerd,met het 

doel zo veel mogelijk  mannen te charteren voor het slopen en later weer 

opbouwen van het clubhuis. 

Op 13 nov. 2004  kwam Sinterklaas in het land en ook bij ons op “Harten”, 

want hij was  door ons uitgenodigd om de “ lichtknop “ om te draaien. En 

vanaf dat moment hadden we verlichte banen.  

Hierna zijn de activiteiten uitgebreid. De meeste activiteiten werden druk 

bezocht, uitschieters waren toch Ladies- day  en het Kennis-

Tennistoernooi, waar we zelfs een heel weekend mee vulden. 

Kerstinstuif was ook altijd een topper. Eén keer begon het ’s morgens te 

sneeuwen en toen hebben we met elkaar een mooie wandeling gemaakt 

en daarna  met z’n allen genoten van het buffet, want iedereen had wat 

meegebracht, en dat moest toch opgemaakt worden. 

In de beginjaren hadden we geen budget en moesten proberen rond te 

komen met het inleggeld van de activiteiten. 

Het was voor ons altijd  een uitdaging om rond te komen met de fi-

nanciën. Als we extra kosten hadden gemaakt konden we aanklop-

pen bij het bestuur. 

Inmiddels is alles veel makkelijker geworden omdat de AC nu een 

eigen budget heeft. 

Lenie en ik hebben het AC-gebeuren  altijd met heel veel plezier ge-

daan, maar het is nu een goed moment om het af te sluiten en het 

over te dragen aan een nieuw team. 

Wij wensen hen dan ook heel veel succes en vooral  ook veel plezier 

met de activiteiten. 

 Lenie en Marion. 

 

T E R U G B L I K  

 

Marion van Holland 

Lenie Kerseboom 
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E I N D E J A A R S  O V E R P E I N Z I N G E N  

Eindejaars overpeinzingen 

 

Aan het eind van een jaar is het altijd leuk om terug te kijken, maar belangrijker nog om vooruit te 

kijken. Bij dat terug kijken komen vele zaken weer even voorbij, je gezondheid, je relatie, je spor-

tieve ambities en prestaties, je financiën, je geluk of je pech. Het weer, de politiek, het nieuws, de 

sportieve prestaties van Nederland, of de sportieve prestaties van de tenniswereld. Je vrienden, je 

familie, kortom als je zo op een helaas sombere zondagmiddag, het regent buiten, terugblikt, heeft 

een ieder zo zijn eigen verhaal met ups en downs.  

Vooruit kijken is echter veel leuker, maar, net als het weer slecht te voorspellen. Ja, je weet mis-

schien al waar je de wintersport al dan niet doorbrengt. Je hebt misschien zelfs je zomervakantie 

al gepland. Maar over het algemeen, kunnen we de toekomst niet bepalen, we kunnen hem deels 

wel beïnvloeden.  

Eén van de belangrijkste beïnvloedingsfactoren ben je zelf. Hoe stel je je op, is je glas altijd half 

leeg, of behoor jij tot de positivo’s onder ons, waarbij het glas half vol is. Zit je altijd te somberen, of 

kijk je de toekomst vrolijk tegemoet. Ben je een zeurpiet, of een ras optimist, meestal zit je er tus-

sen in, heb je van alles wel wat.  

Het is maar goed dat we niet in de toekomst kunnen kijken. Als die er slecht uitziet, dan begin je 

vandaag al te piekeren. Als die rooskleurig is, is de spanning er van af. Nog beter is het dat we die 

toekomst niet kunnen bepalen, laat staan kunnen kopen.  

Als ik dit schrijf klinkt op de achtergrond de CD van Nick & Simon in het Gelredome. Mooi om weer 

te horen en daarmee terug te kunnen denken aan hun concert in Arnhem, waar ik bij mocht zijn. 

Kijk ik in de toekomst, dan weten we dat volgend jaar Doe Maar in het Gelredome komt om vol-

gens mij het 7e Symphonica in Rosso te verzorgen. Kijk ik in de toekomst, dan zie ik ook dat Ne-

derland naar de Oekraïne gaat om te proberen de Europese titel te bemachtigen. Hoe de uitkomst 

zal worden, dat weten we gelukkig niet, ook hier geldt; anders was de spanning er af. Kijk ik in de 

nabije toekomst, dan zie ik dat ik a.s. donderdagavond met mijn zoon, zijn vriendin en haar vader 

naar Youp van ’t Hek ga in Tilburg. Kijk ik terug, dan zie ik dat de kinderen hier zijn geweest om 

een gezellige combinatie van Sinterklaas en Kerst te vieren, inclusief pakjes.  

Kijk ik naar tv, dan komt er vaak veel ellende voorbij, afgewisseld met vermaak. Lees ik de krant, 

dan is dat al bijna net als die tv, maar dan met de nadruk op ellende. Kijk ik naar de crisis, dan 

snap ik het niet meer. We leven kennelijk in een recessie, dat betekend dat er 2 kwartalen achter 

elkaar geen groei is geweest. Vreemd vind ik dat, moeten we dan altijd groeien, we hebben het 

toch redelijk goed met elkaar. Een stapje terug is voor menigeen van ons toch niet echt een pro-

bleem. We worden welhaast gek gemaakt met alle media aandacht voor die crisis. Soms denk ik 

wel eens dat als we niet meer over de economie zouden reppen op radio, tv en in de kranten, dat 

we beter af zouden zijn. Nu worden we angstig gemaakt, houden we de hand op de knip, terwijl ik 

altijd begrepen heb dat geld moet rollen.  
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E I N D E J A A R S O V E R P E I N Z I N G E N  ( V E R V O L G )  

K E R S T I N S T U I F  

Gek ook dat we een jaar of 4 geleden kennelijk nog bomen hadden die tot in de hemel groeiden, 

dat er een overvloed aan geld was, en dat dit nu kennelijk als sneeuw voor de zon is verdwenen. 

Volgens mij is dat geld er nog, alleen staat het stil. En stilstand is achteruitgang roept men wel 

eens.  

Kijk ik naar de toekomst, dan zie ik vooral veel 

uitdagingen, zie ik veel sportieve evenementen 

waar we naar toe kunnen leven. Zie ik dat het 

misschien eerst even minder gaat, maar dat 

daarna de zon weer gaat schijnen. Een zon die 

ik u allen toewens. Als u dit leest, zijn de feest-

dagen alweer achter de rug, is het nieuwe jaar 

alweer begonnen en heeft u allen ook terugge-

keken, op het afgelopen jaar, bewust of onbewust.  

Nogmaals, kijk vooruit, de toekomst kunnen we deels beïnvloeden, het verleden hebben we ge-

had. Ik wens u alle goeds, veel liefs en gezondheid en een sportief jaar bij Harten.  

 

Kars Sterenborg 

 

Kerstinstuif 

Op zaterdag 17 december vond weer de jaarlijkse kerstinstuif plaats. Jammer genoeg begon de 

dag met een domper: Er was die nacht ingebroken in ons clubhuis. Gelukkig is er alleen een klein 

geldbedrag meegenomen. Henk Keus en Henk Onderstal waren snel ter plaatse om de schade op 

te nemen en een nieuw slot op 

de deur te maken wat vernield 

was. Het was natuurlijk onder-

werp van gesprek. Maar wij la-

ten ons door zoiets niet uit het 

veld slaan en zijn begonnen met 

een kopje koffie met heerlijk 

kerstbrood met roomboter. Na-

dat we allemaal één of meer partijtjes hadden gespeeld zijn we gezamenlijk gaan eten. Ieder van 

ons had iets lekkers meegebracht. En lekker was het zeker. Na het toetje weer heerlijk tennissen 

tot laat in de middag. Natuurlijk was het succes ook te danken aan het weer wat ons goed gezind 

was. 

Kortom: een zeer geslaagde dag. 

Dank aan de dames van de AC 

Een speelster 

 

            Kars Sterenborg 
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U I T N O D I G I N G  A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G  

UITNODIGING: ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC HARTEN 

op maandag 30 januari 2012, in het clubhuis ’t Hart; aanvang 19.30 uur 

 

AGENDA 

1. OPENING 

2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering van 31 januari 2011 

 (website www.ltcharten.nl )  

 Eveneens zullen deze notulen ter inzage liggen tijdens de vergadering 

3. Jaarverslag Secretaris: zie Hartslag januari 2012 

4. Jaarverslag Penningmeester: zie Hartslag januari 2012 

5. Verslag Kascommissie: zie Hartslag januari 2012 

6. Samenstelling Bestuur 

Aftredend zijn Henk Keus, voorzitter en Jacques van Wees, algemeen lid.  

 Fenna Onderstal, secretaris (voortijdig) 

 Bestuurslid, Henk Keus stelt zich niet herkiesbaar. 

 Bestuurslid, Jacques van Wees stelt zich herkiesbaar. 

Het bestuur draagt Wim Rohaan voor als voorzitter en Bertus Jansen als  

bestuurslid 

Kandidaten kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de vergadering worden voorge-
dragen conform het huishoudelijk reglement 

7. Benoeming van de Technische Commissie  

8. Vaststelling contributie 2012 

9.  Uitreiking GOUDEN BOEK 

10. Ledenbestand 

11. VERSLAG van de commissies: Technische Commissie 

      Activiteiten Commissie 

      Onderhoud Commissie 

      Kantine Commissie 

      Redactie Commissie 

      Schoonmaak Commissie 

12. Benoeming Henk Keus tot erelid 

13. RONDVRAAG 

14. SLUITING 

 

 -  Afscheid van de voorzitter Henk Keus  - 

http://www.ltcharten.nl/
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JAARVERSLAG 2011       Secretaris LTC Harten, Fenna Onderstal 

 

BESTUUR 

Het bestuur van LTC Harten bestaat uit de volgende personen: 

- voorzitter  Henk Keus 

- secretaris  Fenna Onderstal 

- penningmeester Marleen de Vries 

- algemeen lid  Wim Rohaan 

- algemeen lid  Jacques van Wees 

ORGANISATIE LTC HARTEN 

LTC Harten bestaat uit een algemeen bestuur en zes commissies: 

- Technische commissie o.v.v.  Bertus Jansen 

- Activiteitencommissie o.v.v.   Bertus Jansen 

- Onderhoudscommissie o.v.v.  Henk Onderstal 

- Kantinecommissie o.v.v.   Jannie Smedes 

- Redactiecommissie o.v.v.   Ria Hendriks 

- Schoonmaakcommissie o.l.v.  Hennie Bäcker en Jannie Smedes 

- Kascontrolecommissie bestaande uit Ineke van der Tuin en Aad Griffioen 

- Ledenadministratie    Dita Oosterhuis 

Baancommissaris is Henk van Holland 

De website www.ltcharten.nl wordt verzorgd door Wally Huijbregts 

VERGADERINGEN 

Het bestuur is dit jaar zes keer in vergadering geweest, waarvan één keer met de voorzitters van de 
commissies. 

COMMISSIES 

De commissies hebben het afgelopen jaar weer goed hun best gedaan. 

Enkele punten uit de vergadering met het bestuur en de commissies. 

-De Ladiesday was weer zoals altijd een groot succes. Een verrassing was de door Kim 

uitgenodigde gaste, die ons heeft leren kalligraferen 

-Het gebruik van het Senseo-apparaat in de dameskleedkamer kost € 0,50 per bekertje 

-De Commissie Onderhoud heeft weer veel werk verricht. Zo is o.a. de CV-ketel vervangen, het clubhuis  
is  rondom gelakt en geschilderd door Henk van Holland, Fred Smit, Wim Rohaan en Aad Griffioen en 
het binnenwerk van de damestoilet is vernieuwd 

-De banen zijn onderhouden door Bram van Ommeren, met ondersteuning van Henk van Holland.  

-En Henk van Holland heeft het hele jaar door de tuin onderhouden. 

-Ria Hendriks heeft de Hartslag van oktober gemaakt en zal de Hartslag van januari 2012  

ook verzorgen. 

-Met 25 vrijwilligers is het afgelopen jaar wekelijks met twee deelnemers het clubhuis  

schoongemaakt. 

http://www.ltcharten.nl/
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-Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor al het werk wat zij voor Harten hebben  

gedaan. 

TENNISLESSEN 

Rinus van den Born heeft weer met veel enthousiasme de lessen verzorgd. De inkomsten, ongeveer  

€ 1500, laten zien dat wederom veel leden zich gemeld hebben voor de lessen.  

OPEN TOERNOOI 

Het 8e RABO Harten Open was weer zeer geslaagd. Het deelnemersaantal was 87. Wederom was het 
toernooi weer een groot succes. 

Het Open Hartentoernooi 45+ 2012 is gepland in de week van zondag 29 april t/m zondag 6 mei.  

UITWISSELING: LTC HARTEN - TCL LUNTEREN 

Vorig jaar heeft TCL Lunteren ons uitgenodigd voor een uitwisselingstoernooi. We hebben daar met 8 
mannen en 8 vrouwen gestreden om een grote beker. De uitslag lag dicht bij elkaar, maar helaas voor 
ons ging de beker naar TCL Lunteren. Dit jaar, op 12 november, hebben wij hen uitgenodigd en heb-
ben we gestreden om dezelfde beker. Omdat wij met 32 mensen op twee banen moesten spelen en 
daardoor niet vaak in actie konden komen om punten te verdienen, hadden we bedacht dat men extra 
punten kon scoren en met een jeu-de-boules spel en met sjoelen. En dit jaar moesten de gasten van 
TCL Lunteren de beker bij Harten achterlaten. 

SPORT VOOR SENIOREN 

Op 12 november 2011 is er weer een GALM-project van start gegaan. 

De opkomst was groot. Van de deelnemers is aan de start van het project een fitheidstest afgenomen. 
In het komende jaar gaan de deelnemers verschillende sporten uitproberen. Bij Harten ontvangen zij 
een gastles. Volgend jaar in november wordt er dan weer een test afgenomen. 

LEDENBESTAND 

Op de bestuursvergadering van 19 december 2011 stond het ledenbestand op 144 leden. De ledenad-
ministratie is verzorgd door Dita Oosterhuis. 

TENNISBANEN 

In april heeft Oranjewoud de eerste van de twee gratis onderhoudsbeurten gedaan. We hebben nog 
één keer in 2012 een gratis onderhoudsbeurt tegoed. Verder zijn de tennisbanen wekelijks losgebor-
steld. Nog steeds vindt iedereen de Smash Court banen fantastisch spelen. 

IN MEMORIAM 

Helaas hebben we dit jaar weer van een dierbaar lid afscheid moeten nemen. Een In Memoriam aan 
Neeltje Pieters. In het voorjaar bleek dat Neeltje ernstig ziek was en niet meer beter zou worden. We 
herinneren haar als een zeer sportief en vooral heel positief lid, altijd in voor een geintje. 

TERUGBLIK EN AFSCHEID 

Tijdens de ALV 2012 treed ik voortijdig af en neem afscheid van het bestuur. Vanwege persoonlijke 
omstandigheden ontbreekt het mij aan tijd en inzet om mijn bestuursfunctie als se-
cretaris nog langer uit te oefenen. Jammer vind ik het wel, ik heb altijd met veel ple-
zier de functie uitgeoefend. 

In januari 2005 ben ik toegetreden tot het bestuur. De eerste twee jaar als Algemeen 
lid. 

In deze periode heb ik de Ledenadministratie van de toenmalige penningmeester 
Harm Bakker overgenomen. Daarna heb ik, nu al weer 5 jaren geleden, het secreta-
riaat overgenomen van Hennie Bäcker. 

 

    Fenna Onderstal 
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Voor iedereen 

 een gezond, gelukkig en sportief  

                       2012  

 

R E D A C T I E  

 

De bezorger van 

de Hartslag 

wenst u een voorspoedig 2012 

Evert Overeem 



 

 


