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Beëindiging lidmaatschap LTC Harten 

  

U kunt het lidmaatschap beëindigen door een schriftelijke opzegging te sturen naar de secre-

taris van het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. 

  

Het tennisseizoen loopt van 1 februari tot 1 februari dus een lidmaatschap dient voor 1 januari 

van het betrokken jaar schriftelijk te worden opgezegd. 
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Van de bestuurstafel 

                                                                                          
Op dit moment zitten we voor de donkere dagen 
voor de kerst, de kortste dag komt er weer aan. 
Het voordeel van de kortste dag is dat daarna de 
dagen daarna weer langer gaan worden 

De gezellige kerstdagen en oud en nieuw staan 
weer voor de deur. 

De tijd van bezinning en goede voornemens 
komen er aan. 

Wellicht neemt u zich voor om wat meer 
te bewegen en wat vaker te gaan 
tennissen of om ook eens mee te doen 
met een van onze gezellige toernooien. 
Of om een bezoekje te brengen aan een 
van de tossbijeenkomsten.U bent van 
harte welkom op ons tennispark, zie ons 
activiteitenoverzicht in dit clubblad. 

Of u gaat uw beste beentje voorzetten 
en u gaat vrijwilligerswerk doen binnen 
onze club. Er zijn altijd vacatures. En 
samen dingen doen voor de club is veel leuker dan 
u denkt. 

Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun 
grote inzet van het afgelopen jaar. 

De kantine was weer schoon, de bar was weer 
bezet, de tuin zag er weer keurig uit, de banen 
lagen er bij als een biljartlaken, het terras kreeg 
een windscherm en nog veel meer is er gebeurd. 

Allemaal dank zij jullie vrijwilligerswerk.  Ook in het 
nieuwe jaar reken ik weer op jullie medewerking. 

Het tennisjaar zit er weer op. Een indrukwekkend 
jaar in verband met het overlijden van onze 
erevoorzitter Henk Keus. Wat heeft zijn overlijden 
veel indruk gemaakt bij onze leden en zijn vele 
tennisvrienden. 

We hebben een prima Hartenjaar achter de rug. 

Geen kampioenen in de competitieteams, maar 
wel een zeer geslaagd Open Rabo-Hartentoernooi. 

Voor het nieuwe jaar zijn er weer veel toernooien, 
competities en tossmomenten bij onze club 
gepland. 

Er is voldoende aanbod in ons aanbod voor jullie 
allen. Doe mee aan onze clubactiviteiten. 

Door allerlei bezuinigingen wordt het op orde 
houden van ons huishoudboekje steeds 
moeilijker. 

We missen dit jaar opbrengsten uit 
subsidie Gemeente, tennistrainingen, 
advertenties en baromzet. 

Terwijl de vaste kosten blijven. 

Op 27 januari 2014 wordt onze 
Algemene ledenvergadering gehouden. 
We zullen daar de cijfers presenteren 
van het afgelopen jaar. En u wordt 
gevraagd om de nieuwe begroting voor 
2014 vast te stellen. Zie hiervoor de 

bijlagen in deze clubkrant. 

Graag roep ik jullie op om deze ledenvergadering 
te bezoeken. 

Ik reken op een hoge opkomst. 

 

Voor een ieder een gezond, gelukkig en een 
sportief 2014 gewenst. 

 

Wim Rohaan 
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Van de voorzitter 
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UW KEUKENSPECIAALZAAK.  

ZO PERSOONLIJK ALS UW KEUKEN. 
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V A N  D E  V O O R Z I T T E R ( V E R V O L G )  

Zicht op het Kerkje op de heuvel, Heelsum    Foto: Wim Rohaan 
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V A N  D E  R E D A C T I E  

Allereerst wil ik iedereen bedanken die mij het 

afgelopen jaar weer heeft geholpen met het tot 

stand laten komen van de Hartslag:                                      

…………………….ENORM BEDANKT!!!.........................                                         

Zonder jullie bijdrage was het me zeker niet ge-

lukt. 

En alweer zit ik achter mijn computer om een 

stukje te schrijven voor de Hartslag, de eerste 

van 2014. Het lijkt dit keer wat  hectischer dan 

anders. Waarschijnlijk ligt dat aan de tijd van het 

jaar: in ons hoofd zijn we al bezig met Kerst en 

Oud  en Nieuw, terwijl we nog even flink moeten 

aanpoten om ook dit keer weer de Hartslag op tijd 

klaar te hebben.  Nog heel wat telefoontjes en 

mailtjes moeten er  afgehandeld worden, tijdens 

de middagpauze even snel naar de tennisbaan 

om wat “dringende zaken” op te lossen met Wim,  

die dacht even een balletje te gaan slaan. En oh 

ja, de drukker nog bellen om te vragen of hij niet 

toevallig tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten is. 

Gelukkig, dat  valt mee, ze zijn gewoon open. En 

oh, hoe krijg ik dit keer alles bij de drukker en 

weer thuis? Dit keer niet even snel na werktijd  

naar de drukker, nee, geen sprake van: de pati-

ëntenstroom op mijn werk lijkt  eindeloos rond de 

feestdagen.  

Ondertussen dwalen mijn gedachten af naar de 

vraag wat we met de Kerst zullen gaan eten en 

met wie.  

Ik vind de feestdagen in december altijd heel gezel-

lig en bijzonder , maar soms zou ik deze dagen ook 

wel even willen overslaan. Mij bekruipt toch soms 

het gevoel dat  we  allemaal een beetje  “geforceerd 

sociaal” zijn rond de kerst. Het lijkt me ook wel eens  

heerlijk om met kerst met een boek op de bank te 

hangen, en gewoon zo’n speelfilm op tv te kijken die 

elk jaar weer wordt uitgezonden en als kerstdiner 

een boterham met pindakaas. En dan gewoon effe 

lekker ‘s middags een balletje slaan. Heerlijk toch? 

Nee hoor, zo zal ik het waarschijnlijk nooit gaan 

doen, want ik weet zeker dat ik dan na de feestda-

gen vreselijke spijt ga krijgen omdat ik de feestda-

gen heb “gemist”. Dus: gewoon gezellig meedoen, 

oma en de kinderen uitnodigen en er  weer een ge-

zellig samenzijn van maken, lekker knus. 

Jeetje, ik bedenk me opeens dat ik ook nog soep 

moet maken voor de Kerstinstuif  van Harten. Uien-

soep gaat het worden denk ik , met daarop stok-

brood en kaas  uit de oven. Wordt weer lachen om 

te zien hoe iedereen de gesmolten kaas in de soep 

naar binnen probeert te krijgen. Volgens mij niet erg 

“Kersterig”, maar wel lekker.                                 

Nou ja, even de tanden op elkaar, flink doorwerken 

en dan komt alles goed! En dan genieten van janua-

ri, als alles weer rustig is en we met z’n allen weer 

fris en fruitig aan een nieuw jaar beginnen. 

Rest mij nog iedereen een prachtig 

2014 te wensen! 

          Ria 

Drukke tijden 
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N A J A A R S C O M P E T I T I E  2 0 1 3  

KNLTB Najaarscompetitie 2013  

 

Deze competitie is begonnen op zaterdagmiddag 14 september en liep t/m 12 oktober. 

We hebben steeds prachtig tennisweer gehad en zodoende geen gebruik hoeven maken van de extra 
inhaaldagen. 

Ons team bestond uit Harm Wezel (captain), Jos van Megen, Jaap de Vries, Ria Hendriks,               
Tineke Tigchelaar, Greet de Raaij en Fenna Onderstal.  

We zijn enthousiast begonnen en hebben gestreden voor wat we waard waren.  

Helaas en jammer genoeg, zijn we geëindigd op de laatste 
plaats. 

Maar gezellig was het steeds wel. Na de wedstrijden genoten 
we van heerlijke hapjes en drankjes. 

 

Fenna 
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R E C E P T  V E G E T A R I S C H E  Q U I C H E  

Onderstaand het recept van de quiche die Fenna Onderstal had gemaakt en een succes was op de 
Ladies Day  

 

 

Recept 

 

Quiche - Vegetarische hartige taart 

 

Ingrediënten: 

2 ons gezouten cashewnoten 

1 rode paprika 

50 gram rozijnen (mag ook meer) 

Zout + peper 

Zakje geraspte belegen kaas 

3 of 4 eieren 

1 eetlepel olijfolie of zonnebloemolie 

1 ui 

1 blikje maïs 

2 theelepels gedroogde basilicum 

Bladerdeeg + klein bekertje crème fraîche of 

pakket van Koopmans - inclusief zakje voor de bodem en zakje voor de saus 

               

                

B E R E I D I N G S W I J Z E  

Vorm invetten en bekleden met bladerdeeg en hier en daar inprikken met een vork. 

Oven voorverwarmen op 180 graden C. Ui snipperen en paprika in kleine blokjes 

snijden. De noten grof malen. Mais uit laten lekken. Olie langzaam verwarmen en 

ui en paprika smoren (langzaam bakken) tot het zacht is en dan rozijnen en basili-

cum toevoegen. Mengsel af laten koelen en dan noten en kaas en mais er door-

heen mengen. Dit alles stort je op het deeg en dan de eieren met de crème fraîche 

opkloppen en zout en peper toevoegen (let er wel op dat er al zout in de noten en 

de kaas zit). Dit over het notenmengsel storten en afbakken in ongeveer 40 minu-

ten. Lekker met een groene salade. 

 

Fenna 

Vegetarische quiche van Fenna 
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Z W O E G E R S F E E S T  

Het regende en regende en zelfs nu ik dit schrijf, 
zondagavond, regent het nog steeds. 

Een treurige dag zou je zeggen.                                                                                                                       
Nee dus, niet voor degenen die zich ook maar 
enigszins of juist enorm ingespannen hebben als 
vrijwilliger voor deze club.                                                                                                                                                          
Speciaal voor deze mensen, de zogenaamde 
zwoegers, werd er vanmiddag een feest georga-
niseerd in filmhuis Oosterbeek, gelukkig een 
"binnen gebeuren". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 12.30uur werden we ontvangen door de or-
ganisatrices Kim en Dini, van wie we gelijk een 
aantal consumptiebonnen in onze hand gedrukt 
kregen. Drankjes naar eigen keus, een heerlijke 
ouderwetse groentesoep, salade en stokbrood. 
Meer dan voldoende om vervolgens voldaan on-
deruit te zakken in de comfortabele bioscoopstoe-
len. 

Lisa Böll begon met een uitleg over het hoe en 
waarom van deze middag.                                                                                             
Haar werd ooit gevraagd, als lid van “Harten”, of 
ze iets voor de club als vrijwilligster zou willen 
doen.  Vanwege een druk leven  ziet ze daar 
geen kans voor, maar...........wilde wel "haar" film-
huis ter beschikking stellen, een geweldig aan-
bod! Ze vertelde over de ontstaansgeschiedenis 
van dit bijzondere filmhuis op deze bijzondere 
plek. Ook uitte ze haar dankbaarheid naar de 
club, omdat ze zich zo welkom voelde als begin-
nend tennisster. 

Zondagmiddag 13 oktober Een bioscoopbon ging naar degene die het langst 
geen bioscoop van binnen had gezien…….. een 
duidelijke hint! 

Zelf zocht ze een film uit die ze geschikt achtte 
voor deze middag. Uit de hilarische en enthousias-
te reacties bleek dat deze keus een schot in de 
roos was. Een documentairefilm over de voorberei-
dingen en levensgeschiedenissen van deelnemers 
aan een wereldkampioenschap voor senioren. Een 
kampioenschap waar zelfs een honderdjarige nog 
aan mee deed. Een aanmoediging voor de leden 
van onze seniorenclub om vooral door te gaan met 
actief bewegen al zullen velen niet die sterke drive 
voelen die deze filmhelden ten toon spreidden  

Na afloop van de film werd er nog geanimeerd na-
gepraat, uitgebreid voorzien van lekkere hapjes en 
drankjes. 

Overigens stond Harry, de man van Lisa, achter de 
bar en verzorgde vandaar op aimabele wijze alle 
drankjes. 

De voorzitter sprak nog een woord van dank en 
bracht nog een paar vacatures onder de aandacht. 

Om half 6 werden we geacht het pand te verlaten 
want om 8 uur draait de volgende film. 

Ik heb een geweldige middag gehad en dank hier-
voor allen die hier, op wat voor manier dan ook, 
aan bijgedragen hebben. 

 Willeke de Kok. 

Filmhuis Oosterbeek 

Filmhuis Oosterbeek 
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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  

Wanneer de blaadjes vallen 

 

Zes weken lang op iedere dinsdagavond werd er 
weer fanatiek gespeeld tijdens de jaarlijkse interne 
herfstcompetitie. 

Zo’n dertig deelnemers hadden zich opgegeven 
om met en tegen elkaar de strijd aan te gaan. 

Ondanks het wisselvallige weer in dit jaargetijde 
hebben we door de bank genomen behoorlijk ge-
boft.  

De allereerste dinsdag begon het gaandeweg de 
avond flink te miezeren, maar onze bikkels bleven 
stug doorspelen, ze wilden van geen ophouden 
weten. 

Gelukkig was men al snel de regen en de daarbij 
behorende dampende natte kleding vergeten tij-
dens de pauze met koffie en koek. 

De daarop volgende dinsdagen werden geken-
merkt door droog en uitermate zacht weer, haast 
ongekend in oktober. 

Op de laatste speeldag, 22 oktober, zaten we zelfs 
met z’n allen buiten om de koppels aan te moedi-
gen met kreten als “mooie bal” , “zet hem op”, “een 
tandje erbij” en de nodige grappen, want kame-
raadschap en gezelligheid staan voorop, dat is ook 
de charme van deze competitie. 

Helaas had de buienradar regen voorspeld in de 
loop van de avond en dat klopte wonderwel. 

We hadden gehoopt dat de sluizen zich na tien uur 
zouden openen, maar het mocht niet zo zijn, onze 
contacten met boven stonden kennelijk op een 
laag pitje. 

Bij de laatste match kwam het dan ook met bakken 
uit de hemel gestort, het was zo heftig dat het spel 
halverwege werd afgebroken. 

Tussen alle partijen door werd er door de kijkers 
en pauzerende spelers de nodige praatjes en 
grapjes uitgewisseld, kortom een vrolijke, drukke 
bedoening. 

Zodoende kon het gebeuren dat één van de spe-
lers onbedoeld het middelpunt van een discussie 
tussen een aantal dames werd over diens stoppel-
baard. 

Ik vind het mooi staan zei de één, ik ook zei de 
ander en keken hem daarbij kritisch aan. 

Hij werd er een beetje verlegen van om zomaar uit 
het niets in de belangstelling te staan. 

Prikt het erg vroegen de dames of valt het wel 
mee?  

Ach het is maar hoe je het bekijkt antwoordde hij 
lachend, wat de één vindt prikken vindt de ander 
wel meevallen, hangt van de gevoeligheid af.   

Zelf vind ik het wel prettig om me een paar dagen 
niet te hoeven scheren en met een stoppelkin rond 
te lopen, maar mijn vrouw denkt daar heel anders 
over, vertelde hij. 

Het kan een paar dagen duren, zoals nu, maar dan 
moet hij er rigoureus af vanwege het hoge prikge-
halte.  

Terecht beaamden de dames eenstemmig, per slot 
is zij degene die er last van heeft en als je daar-
door je dagelijkse zoen moet missen is de keus 
snel gemaakt, maar we blijven het jammer vinden. 

De dames konden zich daarna niet geheel aan de 
indruk onttrekken dat de betreffende persoon licht-
voetiger en beter ging spelen na dit vrolijke inter-
mezzo, of dachten ze dat alleen maar. 

  

Zoals gebruikelijk waren er geen winnaars aan te 
wijzen, aangezien men in steeds wisselende com-
binaties speelde, daar komt nog bij dat er ook weer 
de nodige mutaties plaats vonden. 

Maar voor iedereen was er een klein prijsje als 
aandenken en de dames van het begeleidings-
team kregen uit handen van onze voorzitter een 
gouden medaille omgehangen als dank voor be-
wezen diensten. 

Zo werd wederom onder het genot van een drank-
je en een warme snack de succesvolle Herfstcom-
petitie afgesloten.  

 

Ineke van den Abeele 
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O P T R E D E N  C H A M E L E O N  

www.ltcharten.nl 

Op genoemde saaie en druilerige zondagmiddag 

zijn Mieke en ik (we waren toch alleen) naar het 

optreden geweest van ons nieuwe lid René Ba-

rends.                                                                                                                 

De aankondiging van dit optreden heeft wekenlang 

in het vitrinekastje van onze club gehangen, ieder-

een leek het enig te vinden en wilde er ook wel 

naar toe.                                                                                        

Uiteindelijk waren Mieke en ik de enigen en daar 

hebben we geen moment spijt van gehad.                        

Het plezier waarmee de muzikanten speelden 

spatte er vanaf, vooral de twee zingende zussen, 

wat een stemmen, geweldig.                                                                                                                                                

En dan het repertoire! Oude tijden herleefden, af-

gewisseld met de laatste hits.                                                  

 

Zondag 19 november 16.00 uur                                               

Zo’n gevarieerd muziekspektakel, we hebben zelfs 

meegeblèrd met het oude nummer van Del Shan-

non, Runaway.                                                                                                                                                           

Daar knapt een mens van op in deze donkere da-

gen. 

Aangenaam waren ook de ontmoetingen met oude 

bekenden die we in de bar tegen kwamen, waar 

zelfs diverse kleine hapjes geserveerd werden.                                                                                                          

Wij hebben in ieder geval genoten en vinden dat het 

zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Mieke en Tonny 

Locatie: Hof van Wageningen 

De band van René Barends: Chameleon 

U KUNT DE HARTSLAG IN KLEUR BEKIJKEN OP WWW.LTCHARTEN.NL 
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K O E K - E N  S O E P  T O E R N O O I  
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F O T O ’ S  K O E K - E N  S O E P  T O E R N O O I  2 0 1 3  
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P O M P O E N S O E P  

Pompoensoep, 

Met zo’n mooie oranje pompoen                                                                                                                       
Kan je heel veel leuke en lekkere dingen doen                                                                                                        
Schillen en in stukjes snijden                                                                                                                                       
Om een lekker soepje te bereiden                                                                                                                                         
In een mandje voor de sier                                                                                                                                             
Halloween maskers maken voor plezier                                                                                                                         
Of een chutney ingemaakt                                                                                                                                             
Dat op veel gerechten smaakt                                                                                                                                           
Ook maak je in a hurry                                                                                                                                              
Een dijk van een Indiase curry                                                                                                                                    
Zo zie je maar wat je allemaal kan doen                                                                                                                   
Met zo’n mooie oranje pompoen 

Ineke van den Abeele                                                                                                                                                                       

                                                                                                              

Op verzoek van enkele deelnemers aan het koek- en soeptoernooi is hier het recept van de pompoen-
soep.  

Romige paprika-pompoensoep voor 4 personen 

1 ui                                                                                                                                                                                    
1 kleine pompoen                                                                                                                                                             
4 eetlepels margarine of boter                                                                                                                                              
2 kruidenbouillontabletten                                                                                                                                                     
1 pot gegrilde paprika’s                                                                                                                                                  
1 flesje finesse voor koken 250 ml                                                                                                                                   
1 zakje gemalen oude kaas                                                                                                                                        
Staafmixer 

Ui pellen en snipperen, pompoen schillen en in stukjes snijden.                                                                                            
In soeppan boter verhitten en ui en pompoen zachtjes 5 minuten bakken.                                                                                 
Bouillontabletten en 750 ml kokend water toevoegen.                                                                                            
Soep aan de kook brengen en 15 minuten laten pruttelen.                                                                                        
Gegrilde paprika’s afgieten en in reepjes snijden.                                                                                                         
Finesse en helft van de paprika’s toevoegen aan de soep.                                                                                            
Met staafmixer soep pureren.                                                                                                                                    
Soep goed verwarmen en met zout en peper op smaak brengen.                                                                              
Soep met rest van paprika en kaas garneren. 

 

Succes en eet smakelijk                                                                                                                      

Ineke van den Abeele 



 

 

 

   

                               

 

Wij danken onze   

adverteerders      

van                         

HARTE(N) 
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S P E E L S T E R K T E S  /  B A A N R E G L E M E N T  

Onderstaand  de nieuwe speelsterktes bepaald door de KNLTB aan de hand van het DSS. 

17442 L.T.C. Harten                                           

Mutaties verwerkt vanaf     : 07-11-2013                     Datum: 14-11-2013 

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

Bondsnummer : 10197095   J. Suve  
Speelsterkte dubbel 6 gewijzigd naar 7                       

------------------------------------------------------------------------------ 

Bondsnummer : 14395525   M. van Holland 
Speelsterkte dubbel 7 gewijzigd naar 6                              

------------------------------------------------------------------------------ 

Bondsnummer : 23114835   F.L. Jansen 
Speelsterkte dubbel 7 gewijzigd naar 8                              

------------------------------------------------------------------------------ 

Bondsnummer : 24553891   M. van den Born 
Speelsterkte enkel 6 gewijzigd naar 7    

  

Baanreglement 

Er blijkt nog weleens onenigheid te zijn met betrekking tot het afhangen. 

Het baanreglement is hier heel duidelijk in: 

Artikel 8  

De langst spelende partij dient een half uur na aankomst van wachtenden (minimaal 2 personen) het                                          

speelveld te verlaten. 

Bij acht of meer wachtenden wordt uitsluitend in dubbelpartijen gespeeld. 

Indien er toss-spelers na de reguliere tosstijden vrij willen spelen moeten zij wachtende vrij-spelers voorrang geven 

 Het volledige baanreglement is te lezen op de site van Harten. 

 

Bertus Jansen 
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G O U D E N  B O E K  /  E V E N  V O O R S T E L L E N  

                                                                                                
Al jaren kennen we binnen onze club het gouden 
boek. In dit boek worden de leden, die een bijzon-
dere prestatie hebben geleverd met het uitvoeren 
van vrijwilligerswerk, benoemd tot clublid van het 
jaar. 

Ook is er een trofeebeker waar de naam van het 
clublid van het jaar op wordt gegraveerd.             
Nu is de beker vol met namen, die beker krijgt nu 
een vaste plaats op de prijzenplank in de kantine.  

Het bestuur heeft in zijn wijsheid besloten om de 
traditie van de trofeebeker te verlaten. Er wordt nu 
elk jaar een koperen naamplaatje van de persoon, 
die clublid van het jaar is geworden, aangebracht 
op de binnenwand van ons clubhuis.                                                                                             
Op de Algemene ledenvergadering van 27 januari 
2014 zal het clublid van het jaar, na zijn benoeming 
zelf zijn naamplaatje mogen aanbrengen.                                                                 
Het is nog geheim wie deze hoge onderscheiding 
van LTC Harten zal ontvangen. Het bestuur moet 
nog wikken en wegen en zal tot een afgewogen 
beslissing komen.                                                   
Na verloop van jaren ontstaat er op de wand een 
“wall of fame”.                                                       
Het gouden boek wordt niet gewijzigd. 

 

Bestuur 

Jan. 2014 

 

 

GOUDEN BOEK   LTC Harten 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens een tennistoernooi in Wolfheze werd ik 
door Wim Rohaan benaderd of ik secretaris van 
onze tennisclub wilde worden. 
Nou, daar moet je wel even over nadenken. In de 
hartslag had al een oproep gestaan voor een 
"secretaresse". Voorkeur dus voor een vrouw, 
want het merendeel van het bestuur bestaat al uit 
mannen. 
Uiteindelijk heb ik besloten om er voor te gaan met 
mijn eigen "secretaresse" Hans. Ik ben nu nog ad 
interim, want tijdens de ALV wordt de nieuwe se-
cretaris gekozen en benoemd. 
In het verre verleden ben ik secretaris van de ten-
nisclub in Bunnik geweest. 
In de loop der jaren is er natuurlijk heel veel veran-
derd, neem alleen al de computer. 
De communicatie naar elkaar toe is sneller en 
makkelijker. 
Ik heb lange tijd met veel plezier in de apotheek  
gestaan, maar ook daar deed de computer zijn 
intrede.                                                                                         
Later werd ik gastvrouw bij de dementerenden en 
nu vrijwilliger bij ONO. 
Toen wij destijds in Heelsum kwamen wonen ben 
ik lid geworden bij DUNO, maar toen de nieuwe 
banen van Harten werden aangelegd op loopaf-
stand, hoefde ik niet lang na te denken om over te 
stappen. 
Nog steeds beleef ik erg veel plezier aan tennis en 
de ballen vallen niet ver van de baan, want onze 
kinderen en kleinkinderen zijn ook besmet met het-
zelfde virus. 
  
Jeannette Weber, secretaris a.i. 

Even voorstellen….. 
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Herfst 
  

Wolken jagen voorbij  
Buien komen en gaan 
Nevels sluieren het veld 
De herfst, nu definitief 
Bladeren vlijen naar de grond 
Takken dansen op de wind 
Paddenstoelen kleuren het bos 
Bomen, langzaam transparant 
De winter aangesneld 
Kristallen op het mos 
De warmte is gedaan 
 
Ik verlang nu al naar de mei 
  
Door Ineke vd Abeele 

Haan in tuin met sneeuw 2010    Foto: Wim Rohaan 

Winter 
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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 

 



 

 

Trainer 
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T R A I N E R  /  K N L T B  V O O R J A A R S C O M P E T I T I E  2 0 1 4  

 
 
 
Beste leden van LTV Harten 
  
Rinus van de Born heeft aangegeven te stoppen met het geven van tennislessen. Geen prettige medede-
ling voor onze tennisvereniging. 
  
Wij zijn ons er van bewust dat een tennisvereniging niet zonder kan. Nieuwe leden, maar ook onze huidige 
leden moeten in staat zijn hun techniek bij te schaven en een goede trainer is dan ook een must. 
Aangezien wij een kleine vereniging zijn is een fulltime trainer niet mogelijk en zal er gezocht moeten wor-
den naar een trainer die nog enkele uren over heeft, dit zal niet meevallen en helaas zal hier ook een ander 
prijskaartje aan hangen. 
Aangezien de trainingen pas in het voorjaar starten hebben we nog even de tijd. Wij houden u op de hoog-
te. 
  
Graag willen wij Rinus bedanken voor zijn vele trainingsuren en zijn inzet en wensen hem het allerbeste. 
  
Het bestuur 
 
 
 
 

 
 
 

 
Er zijn 2 teams ingeschreven voor de DD competitie op dinsdagmorgen en 2 teams voor de zaterdag, een 
HD en een GD . 
  
Dinsdagmorgen DD: 
Speeldata:  8, 15, 22 april en 6, 13, 20 en 27 mei ( eventuele inhaaldagen 26 en 29 april, 29 mei en 3 juni )  
Aanvang van de wedstrijden 10.00uur  
Team 1:  Greet Wijnholds, Marion van Holland, Jeannette Weber, Dita Oosterhuis, Hetty Overeem en Febi 
Muller. 
Team 2:  Mieke de Bakker, Adri Kokkeel, Nancy Jansen, Ank v.d. Born, Hennie Bäcker en Tonny Peelen.  
  
Zaterdag: 
Speeldata: 5, 12 en 19 april, 10, 17, 24 en 31 mei ( eventuele inhaaldagen 26 april, 3, 29 mei en 7 juni ).  
Aanvang van de wedstrijden nog niet bekend, moet liggen tussen 10.00uur en 13.30uur. 
Team HD: Rinus v.d. Born, Bertus Jansen, René Barends, René Evers, Henk Geurts en Hung van Luong. 
Team GD: Joop Vos, Aad Griffioen, Harm Wezel, Willy Brienen en Ria Hendriks. 
Reserve: Marion en Henk van Holland, Tineke Tigchelaar.  
  
Wedstrijdschema nog niet bekend. Staat t.z.t. op de Hartensite en de site van de KNLTB. 
  
Tijdens de competitie kan er na afloop van de wedstrijden pas vrij worden gespeeld. 
  
Bertus Jansen,  AC/TC 

KNLTB voorjaarscompetitie 2014 
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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 27 januari 2014, in het clubhuis ’t Hart; aanvang 19.30 uur 

 

AGENDA 

 

1. OPENING 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2013, zie onze website ltcharten.nl 

 Eveneens zullen deze notulen ter inzage liggen tijdens de vergadering 

3. Jaarverslag Secretaris: zie Hartslag januari 2014 

4. Jaarverslag Penningmeester: zie Hartslag januari 2014 

5. Verslag Kascommissie 

6. Samenstelling Bestuur 

              

             Dit jaar treden de volgende bestuursleden af: 

Marleen de Vries, penningmeester, stelt zich niet herkiesbaar 

Jacques van Wees, bestuurslid, stelt zich niet herkiesbaar.  

             Door het vroegtijdig aftreden van Greet Wijnolds is de functie van secretaris in oktober  

             2013 tijdelijk overgenomen door Jeannette Weber. 

             

             Het bestuur draagt nu Jeannette Weber voor als secretaris. 

 

Kandidaten kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de vergadering worden voorgedragen 
conform het huishoudelijk reglement. 

7. Benoeming van de Technische Commissie 

8. Vaststelling contributie 2014 

9.  Uitreiking GOUDEN BOEK 

10. Ledenbestand 

11. VERSLAG van de commissies: Technische Commissie 

      Activiteiten Commissie 

      Onderhoud Commissie 

      Kantine Commissie 

      Redactie Commissie 

      Schoonmaak Commissie 

12. Bestuursvoorstel: leeftijdsgrens leden wijzigen, zie toelichting 

13. RONDVRAAG 

14. SLUITING 
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B I J L A G E  U I T N O D I G I N G  A L V  

Bijlage behorende bij Algemene Ledenvergadering LTC Harten  27 januari 2013. 

 

Onze tennisclub is een seniorentennisvereniging, dat moet ook zo blijven. 

Er wordt op dit moment een leeftijdsgrens gehanteerd van 45+ 

Binnen de sportwereld is een senior ouder dan 18. Jonger dan 18 heet een junior. 

We willen wel een seniorentennisclub blijven. 

                                                                                                                                                                                
De leeftijdsgrens is ontstaan ca. 12 jaar geleden toen LTC Harten moest vechten voor lijfsbehoud, om-
dat het tennispark aan de Hartenseweg moest worden opgeheven.                                                                            
Daarvoor was onze club open voor senioren en hun kinderen.                                                                                 
Ook in de statuten wordt geen leeftijdsgrens genoemd. 

                                                                                                                                                                                        
De laatste jaren is ons ledental gezakt naar 126 leden.                                                                                               
Om financieel gezond te blijven, streven we naar ca. 150 leden.                                                                                                             

                                                                                                                                                                                   
Het bestuur wil vragen wat de mening is van deze ledenvergadering als de leeftijdsgrens wordt ver-
laagd naar bijvoorbeeld 25+ of 30+ 

 

Het aantal leden op dit moment, laat deze regeling ruim toe. 

De KNLTB adviseert 100-90 leden per baan. Daar willen we ruim onder blijven. 

We willen met het verlagen van de leeftijdsgrens bereiken, dat we meer leden aantrekken en daarmee 
ons huishoudboekje op orde te houden. 

Ook ontstaat dan de mogelijkheid dat ouders met hun volwassen kinderen kunnen spelen. 

De levendigheid binnen onze club zal hiermee aanzienlijk beter worden.. 

 

 

 

 

 

Bestuur LTC Harten 
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Jaren geleden – toen Wil en ik net lid waren ge-
worden van Harten – hadden wij op een dag een 
gesprek met Henk Keus, toen nog onze onvolpre-
zen voorzitter van de club. Hij vertelde ons dat wij 
geen lid waren geworden van een ‘gewone’ ten-
nisvereniging, maar we waren lid geworden van 
de ‘Harten-familie’. Toentertijd vonden wij dat een 
beetje een vreemde uitspraak, maar nu we al ja-
ren lid zijn,  snappen we helemaal wat hij toen 
bedoelde. Het voelt inderdaad af en toe, alsof je, 
samen met de andere leden van Harten, één fa-
milie vormt. Dit kwam weer duidelijk tot uiting af-
gelopen 14 december tijdens de kerstinstuif; de 
sfeer was zo fijn, saamhorig of hoe je het ook 
noemen wilt. In één woord heel erg gezellig! 

                                                                                         
Een klein verslag van deze dag volgt hieronder;  

‘s Ochtends begon de dag een beetje druilerig, 
maar alras werd het beter en uiteindelijk is het 
heerlijk tennisweer geworden. Wat was het weer 
gezellig en wat was er veel te eten.  

Eén advies: als je aan het ‘lijnen’ bent, dan moet 
je je niet opgeven voor dit toernooitje, want de 
meeste deelnemers hadden al hun kookkunsten 
‘uit de kast’ gehaald en het was werkelijk smullen 
geblazen! Gekruide kippenvleugeltjes, hartige 
taart, zelfgebakken appeltaart, zalige loempia’s, 
wraps, heerlijke salades, lekkere soep en ga zo 
maar door, teveel om op te noemen. 

Je zou helemaal vergeten dat je vandaag kwam 
om te tennissen! 

Maar dat gebeurde ook – tussen het eten door – 
en wat waren het weer spannende partijen. 

Het was de dag van – niet alleen hoogstandjes 
wat kookkunst betrof – maar de hoogstandjes 
waren ook weer terug te zien op de tennisbaan. 
Wat een kwaliteit heeft onze tennisvereniging 
toch binnen haar gelederen! En wat een fanatis-
me werd door sommige leden aan de dag gelegd. 
Maar er waren ook partijen waar alleen maar 
werd gelachen en de kwaliteit ietsjes minder aan-
wezig was. En dat waren eigenlijk de leukste 
wedstrijden; dubbel van het lachen en de grootste 
lol!                                                                                        
Halverwege de dag werd er gepauzeerd om de - 
door de deelnemers meegebrachte - lunch te nut-
tigen, om daarna – met volle magen - er weer 
‘tegenaan’ te gaan op de baan. 

 

 

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

Ons medeleven ging vandaag wel uit naar Joop 
Vos, die aanwezig was, maar niet mee kon spelen 
vanwege een gescheurde spier. Terwijl hij toch 
altijd één van de eersten is, die zich opgeeft voor 
dit soort leuke toernooien. Wat had hij graag mee 
willen spelen en nu zat hij aan de kant zich te ver-
bijten (met al dat lekkers voor zijn neus!)  

Een grote pluim gaat ook weer naar de vrijwilligers 
die zich deze dag weer helemaal VOOR ONS heb-
ben ingezet, zodat alles op rolletjes liep. 

Het is toch fijn om in deze donkere dagen voor de 
Kerst zo’n tennisdag te houden, om nog eens bij 
elkaar te komen en onder het genot van een hap
(je) en een drankje met elkaar te kunnen praten, te 
eten, maar ook – wat heel belangrijk is – met el-
kaar nog een balletje te slaan. Dankzij jullie vrijwil-
ligers was dit toernooi weer een geslaagd feestje!  

Dita en Wil 

14 december Kerstinstuif 
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F O T O ’ S  K E R S T I N S T U I F  

 

 

Pagina 25 



 

 

H A R T S L A G   

J A N U A R I  2 0 1 4  

J A A R V E R S L A G  2 0 1 3  

 
 

Secretaris LTC Harten, Jeannette Weber 
 
BESTUUR 
Het bestuur van LTC Harten bestaat uit de volgende personen: 
 
-voorzitter  Wim Rohaan 
-secretaris  Greet Wijnholds (a.i. vanaf 14-5-2012) 
-secretaris  Jeannette Weber (a.i. vanaf 01-10-2013) 
-penningmeester  Marleen de Vries 
-algemeen lid  Jacques van Wees 
-algemeen lid  Bertus Jansen 
 
ORGANISATIE  LTC  HARTEN 
LTC Harten bestaat uit een algemeen bestuur en zes commissies: 
 
-Technische commissie Bertus Jansen 
-Activiteitencommissie  Bertus Jansen 
-Onderhoudscommissie Henk Onderstal 
-Kantinecommissie  Janny Smedes 
-Redactiecommissie  Ria Hendriks 
-Schoonmaakcommissie Hennie Bäcker en Janny Smedes 
-Kascontrolecommissie Janny v/d Langemheen en Fenna Onderstal 
-Ledenadministratie  Dita Oosterhuis 
-Coördinator en baancommissaris Henk Onderstal 
 
De website www.ltcharten.nl wordt verzorgd door Wally Huijbregts. 
 
VERGADERINGEN 
Het bestuur is dit jaar vijf keer in vergadering geweest, waarvan één keer met de voorzitters van de 
commissies. 
 
COMMISSIES 
De commissies hebben net als de afgelopen jaren weer goed hun best gedaan. 
Enkele punten uit de vergadering met het bestuur en de commissies. 
De kantinecommissie o.l.v. van Janny Smedes heeft met haar kantinemedewerkers goed gedraaid.  De 
zondagochtend toss wordt altijd goed bezocht. De woensdagmiddag toss loopt goed. De donderdagavond 
toss loopt terug. De kantinecommissie kan nog wel wat meer kantinemedewerkers gebruiken.  
Ook werd er weer in het clubhuis een cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) gegeven.  
Henk Onderstal heeft de taken van Henk Keus overgenomen. 
De redactiecommissie onder leiding van Ria Hendriks heeft geen bijzonderheden, het loopt allemaal 
goed.   
De TC/AC onder leiding van Bertus Jansen is tevreden over het afgelopen jaar wat betreft de verschillende 
activiteiten. De Bokkendag is helaas wegens te weinig deelname niet doorgegaan en de laddercompetitie 
loopt nog niet. 
De schoonmaakcommissie o.l.v. Hennie Bäcker en Janny Smedes is volgens een vastgesteld schema 
weer prima verlopen.  
De commissie baanonderhoud o.l.v. Henk Onderstal heeft met Bram van Ommeren en Henk van Holland 
weer het nodige onderhoud uitgevoerd op en rond de tennisbanen. Voor het komend jaar zullen weer de 
nodige aanpassingen en reparaties moeten gebeuren. Op zaterdag 13 april werd een tuindag gehouden. 
Elf enthousiaste Hartenleden gaven het park een opknapbeurt. 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
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Hier had uw advertentie kunnen staan 

 

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

H A R T S L A G   

J A N U A R I  2 0 1 4  

J A A R V E R S L A G  2 0 1 3  ( V E R V O L G )  

TENNISLESSEN 
Ook het afgelopen jaar heeft Rinus van den Born, tot volle tevredenheid van de deelnemers, de 
tennislessen weer verzorgd. 
 
OPEN TOERNOOI 
Het 10e RABO Harten Open was net als de voorgaande jaren weer een groot succes. In 2014 wordt het 
open toernooi gehouden in de week van zondag 27 april t/m zondag 4 mei. 
 
KONINGSPELEN 
Deze werden georganiseerd op 30 april. Het hele Wilhelminapark en dus ook ons park deden mee. 
 
VIETNAMESE DAG 
Op 15 juni werd er een tennistoernooi georganiseerd door Kim en Hung ten bate van de Stichting 
Lien Doi. De opbrengst was € 660 en die zal worden besteed aan goede kleinschalige doelen in Vietnam. 
 
LADIESDAY 
De Ladiesday op 29 juni mocht zich weer verheugen in een grote belangstelling. De geiten willen wel, maar 
de bokken nog steeds niet. 
 
ZWOEGERSDAG 
Voor de vrijwilligers werd op zondag 13 september de Zwoegersdag georganiseerd. Hieraan namen 28 
vrijwilligers deel. Men kon genieten van een lunch en een film in het Filmhuis in Oosterbeek met dank aan 
Hartenlid Lisa Böll. De film gaf een vermakelijk beeld van seniorensport.  
 
LEDENBESTAND 
Op de bestuursvergadering van 14 december 2013 stond het ledenbestand op 131 leden. De 
ledenadministratie wordt verzorgd door Dita Oosterhuis. 
 
IN MEMORIAM 
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van ons erelid Henk Keus. Hij is de man die ervoor 
heeft gezorgd dat onze tennisvereniging een doorstart kon maken. Namens het bestuur is er een 
condoleancebrief gestuurd aan de familie. Op zondag 18 augustus werd er een bijeenkomst in ons clubhuis 
gehouden. Het was fijn om het verdriet en de goede herinneringen samen te delen. 
 
WELKOM 
Vanaf oktober 2013 heb ik, Jeannette Weber, het secretariaat overgenomen van Greet Wijnholds. Zij heeft 
in juli 2013 het bestuur vroegtijdig verlaten. De leden kunnen mij kiezen op de jaarvergadering van           
27 januari 2014. 
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              Activiteitenrooster 2014    (wijzigingen voorbehouden) 

 

-  Nieuwjaarsreceptie   zaterdag 4 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur 

- Stamppottoernooi       zaterdag 1 feb. van 13.00 uur tot 17.00 uur   

      daarna eten in clubhuis 

- Krokuscompetitie    18 febr. t/m 1 april (di.avond ) vanaf 19.00 uur 

- Introductie nieuwe leden   zaterdag 22 maart vanaf 11.00 uur 

- Open Harten Toernooi 45+   zondag 27 april t/m zondag 4 mei 

- Voorjaarscomp.KNLTB   za.middag 5 april t/m/ 7 juni (incl. inhaaldagen) 2 teams  

      di.morgen 8 april t/m 3 juni (incl. inhaaldagen) 2 teams  

- Zomeravondcomp. KNLTB    wo.avond 14 mei t/m 25 juni (info KNLTB volgt nog) 

- Bokkendag    zaterdag 21 juni. Geen AC act.                                       

      Organisatie 3 vrijwilligers. H.H. en A.  

- Ladiesday    zaterdag 28 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur 

- Regiocompetitie    juni, juli, aug. (di. ochtend) max. 3 teams 

- Kennistennistoernooi   zaterdag 23 aug. vanaf 10.00 uur 

- Najaarscompetitie KNLTB   sept. - okt. (info KNLTB volgt nog)  

- Herfstcompetitie intern   16 sept. t/m 21 okt. (di.avond) vanaf 19.00 uur 

- Koek-en Soeptoernooi   zaterdag 22 nov. van 15.00 uur tot 21.00 uur  

- Kerstinstuif    zaterdag 13 dec. van 10.30 uur tot 15.00 uur 

- Laddercompetitie HE en DE  maart t/m/ november  

              

 

              Met ingang van 1 januari 2014 zijn de tosstijden gewijzigd.                                                                                                             
 I.v.m. de geringe belangstelling op donderdagavond is deze avond komen te vervallen. 

  Tosstijden 

 -  Dinsdagmiddag       toss gemengd            13.30 - 15.30 

-  Woensdagmiddag    toss gemengd        13.30 - 15.30 

-  Donderdagmiddag      toss gemengd       13.30 - 15.30 

-  Zondagmorgen       toss gemengd             10.00 - 13.00 

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

  Bertus Jansen, vz TC 
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Tennislocatie  Sportpark Wilhelmina  Ginkelseweg 11   0317 - 312825 

      6866 DZ  Heelsum  

Postadres   LTC Harten  Postbus 9, 6870 AA  Renkum 

Rekeningnummer  3724413 

Website                                         www.ltcharten.nl 

Voorzitter   Wim Rohaan  Oude Zoomweg 2   0317 – 419015 

      6705 BR  Wageningen   rohaan@telfort.nl 

Secretaris a.i.  Jeannette Weber  Magnolialaan 21   0317 - 319466 

      6866 GC  Heelsum   amc.weber@kpnplanet.nl    

Penningmeester  Marleen de Vries  Schimmelpennincklaan 10  0317 – 315902 

      6871 TV  Renkum   devries6x@zonnet.nl 

Algemeen lid  Jacques van Wees  Bennekomseweg 32   0317 – 319094 

      6866 DE  Heelsum   vanwees.jacques@planet.nl 

Algemeen lid  Bertus Jansen  Prins Bernhardlaan 45   0317 – 350156 

      6866 BW  Heelsum   jansensw@hetnet.nl 

   Dita Oosterhuis  Utrechtseweg 25   0317 – 310162 

      6866 CH  Heelsum   ditaoosterhuis@hotmail.com 

Voorzitter en competitieleider Bertus Jansen (vz)  Prins Bernhardlaan 45   0317 - 350156 

      6866 BW  Heelsum 

 Jan Kluwen  Esdoorndreef 28   0317 - 316598 

    6871 LH  Renkum 

 Tonny Peelen  Hogenkampseweg 112   0317 - 317835                                                                 

    6871 JS  Renkum 

 Rinus van den Born  Utrechtseweg 62-124   0317 - 313277 

    6866 CM  Heelsum 

 Ineke van den Abeele  Korenbloemstraat 30   0317 - 318487 

    6871 WE  Renkum 

   Evert Overeem  Tamboer 13   06 - 55717477 

      6866 ED  Heelsum 

Coördinator en baancommissaris Henk Onderstal      06 - 55873256 
 
   Henk van Holland      0317 - 316730 
 
   Joop Vos       0317 - 315741 
 
   Fred Smit       0318 - 420135 
 
Baanonderhoud  Bram van Ommeren 

Mieke de Bakker  0317 - 318139  Hetty Overeem   0317 - 311024 
  
Corrie van Ee  0318 - 415228  Gerrie Overmars   0317 - 315161 
 
Jan Kluwen  0317 - 316598  Geep Peelen   0317 - 317596 
 
Janny v.d. Langemheen 06 - 28824388  Jannie Smedes (vz)   0317 - 310870 
 
Kim Luong   0317 - 313861  Rikie Tiemessen   0317 - 314984 
  
Jos van Megen  0317 - 842302  Ineke van der Tuin   0317 - 314054 

Diny Osterneijer  0317 - 317933  Gerrie Overmars   0317 - 315161 

Voorzitter en contactpersoon Hennie Bäcker      0317 - 315218 

   Ria Hendriks  Papyruslaan 9   0317 - 350201 
 

      6866 CB  Heelsum   riahendriks09@hotmail.com 

   Wally Huijbregts      0317 - 350713 
 

          huijbregts01@upc.nl 

Clubgegevens LTC Harten 

Bestuur  

Ledenadministratie 

Technische commissie 

Activiteitencommissie 

Commissie onderhoud 

Kantine– en bardienst 

Lief en Leed 

Commissie schoonmaak 

Redactie clubblad Hartslag 

Webmaster 



 

 

 

Ria Hendriks 

Papyruslaan 9 

6866 CB  Heelsum 

Tel: 0317—350201 / 06-40522730 

E-mail:  riahendriks09@hotmail.com 
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