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Van het bestuur, 

 

Het tennisseizoen is in volle gang. 

De competitie is halfweg, het open Rabohartentoernooi 
staat weer te beginnen. 

Dat wordt weer een gezellige week met veel tennisple-
zier, maar ook veel gezelligheid en ontmoeten. 

De BBQ zal weer gloeien en het terras is elke avond 
open. 

Doe mee of kom kijken naar dit tennisspectakel. 

Het topmoment van het Hartenseizoen. 

De voorjaarscompetitie was een groot succes. Er werden 
weer vele topwedstrijden gespeeld. 

De organisatie was weer in goede handen van Ineke en 
Tonnie, bedankt daarvoor. 

 

Er staan weer een aantal leuke evenementen dit jaar op 
de agenda. 

Zoals de regiocompetie, lady’s day, bokkendag en de 
najaarscompetite niet te vergeten. 

 

Ook het afgelopen jaar is weer goed afgesloten op de 
ALV in februari. Deze vergadering werd goed bezocht en 
er werd op een goede constructieve wijze vergaderd. 

Toch wel enige zorgen over de lagere inkomsten van 
advertenties, training, baromzet en subsidie gem. Ren-
kum. 

De vergadering heeft besloten om de leeftijdsgrens te 
verlagen naar 35 jaar. 

Ik hoop dat hierdoor  meer leden zullen instromen, om de 

lagere inkomsten te dekken. 

 

Voor het opwaarderen van het interieur van de kantine is 
een post in de begroting gereserveerd van € 3.000,- 

Dit bedrag zal worden besteed aan nieuw meubilair, be-
tere verlichting en een nieuw rolluik aan de voorgevel. 

 

Er waren 69 leden die hebben meegedaan aan onze en-
quête. 

In dit blad staat een samenvatting van deze ledenenquê-
te. 

Bedankt voor alle reacties. 

 

Ik hoop dat jullie dit jaar allen weer veel zullen genieten 
van onze prachtige tennisbanen en ons gezellige club-
huis. 

Geniet van een mooi tennisjaar. 

 

Wim Rohaan. 
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Van de voorzitter 



 

 

In januari en februari van dit jaar is een onderzoek inge-
steld naar de tevredenheid binnen onze club. 

Graag wil ik jullie bedanken voor de goede medewerking 
en de vele opmerkingen en adviezen. 

Totaal hebben 69 leden meegewerkt aan dit onderzoek, 
dit is voldoende voor een goed inzicht. 

Het bestuur is blij met de reacties en kan hiermee het 
beleid van de vereniging verder vorm geven. 

De algemene tevredenheid was goed tot zeer goed. 

Hierbij enkele grepen uit het onderzoek. 

80% voelt zich op zijn gemak en heeft het naar zijn zin. 

80% vind de sfeer plezierig. 

70% vind dat er voldoende wordt georganiseerd en dat er 
voldoende toernooien zijn. 

10% is niet op de hoogte van de beslissingen van het 
bestuur. 

50% bezoekt de website regelmatig. 

Informatie wordt het meest verkregen via website en 
mail. Het minst via het clubblad. 

80% wordt goed geïnformeerd. 

75% vind de contributie het waard. 

15% vind het clubhuis onvoldoende, niet gezellig. 

15% komt niet in het clubhuis. 

94% is tevreden over het tennispark en over het onder-
houd. 

85% vind voldoende ruimte om te spelen. 

73% is tevreden over het licht. 

De volgende opmerkingen werden o.a. gemaakt. 

Meer op sterkte indelen van interne toernooien. 

Allemaal een gelijk aantal wedstrijden laten spelen. 

Er worden geen activiteiten gemist. 

Het ledental op peil houden. 

Aanduiding baan 1 en 2. 

Net baan 2 altijd te hoog. 

Training kan verbeterd worden. 

Interieur  clubhuis kan beter. 

Keuken en toilet kan beter. 

 

Het rapport bestaat uit 65 bladen, als er leden interesse 
hebben in dit rapport dan kun je bij ons secretariaat per 
mail een exemplaar opvragen. 
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Voorjaarsnieuws 

Het is vandaag 17 april 2014, witte donderdag, de avond 

voor goede vrijdag, drie dagen voor Pasen.                  

Hopelijk wordt het een Paasweekend met mooi weer, al 

zijn de vooruitzichten niet geweldig. 

Vanavond naar The Passion op t.v. gekeken. Een prach-

tig muzikaal evenement dat het indrukwekkende verhaal 

vertelt over de laatste uren van het leven van Jezus 

Christus. Een verhaal dat mij telkens weer ontroert en 

aan het denken zet.  

Na weer een drukke week nu vier dagen genieten van 

heerlijk ‘nietsdoen’ en geen verplichtingen, behalve op 

zaterdag de tenniscompetitie. Ik zie het namelijk als 

(prettige) verplichting, hoewel sommige mensen daar 

toch anders over denken. Het verbaast mij hoe gemakke-

lijk sommigen gemaakte afspraken weer annuleren en 

daardoor anderen soms in de problemen brengen. Wat is 

dat toch? Onzekerheid, faalangst? Of geen verantwoor-

delijkheidsgevoel? Wie het weet mag het zeggen. Jam-

mer is het wel. Misschien moeten we toch eens de bete-

kenis van The Passion tot ons door laten dringen maar 

wel  elk onze verantwoordelijkheid nemen. 

Over tenniscompetitie gesproken: Zelf speel ik mee in de 

zaterdagmiddagcompetitie. We hebben tot nu toe 1 za-

terdag gespeeld en zijn helaas zonder punten huiswaarts 

gekeerd. Maar wel met een goed gevoel. We hebben 

werkelijk een titanenstrijd geleverd. Uiteindelijk hebben 

we met kramp in onze benen en de naderende avond-

schemering de overwinning aan de tegenstander moeten 

laten, jammer. Maar goed, we hebben nog wat weken te 

gaan, dus hopelijk sprokkelen we wel wat puntjes bij el-

kaar. Moeilijk zal het zeker worden gezien de speelsterk-

tes van de andere teams.  

Het Hartentoernooi staat in de startblokken en hopelijk 

wordt het succes weer even groot als voorgaande jaren. 

De leden die dit toernooi organiseren zijn al weken, zo 

niet maanden bezig om alles weer in goede banen te 

leiden. Een hele klus lijkt me zo. De tuin ligt er weer tip-

top bij en de bloembakken zijn weer gevuld met prachtige 

bloemen. Ook de mensen van de kantine leveren weer 

hun bijdrage: er is weer groot ingeslagen en de bardien-

sten zijn keurig verdeeld. En de mensen van de TC: ont-

zettend druk geweest met het indelen van de partijen die 

gespeeld moeten gaan worden. En dan natuurlijk al die 

trouwe helpers die  hun hand- en spandiensten verlenen. 

Kortom: het is weer een enorme klus die geklaard moet 

worden…………………..Chapeau voor de organisatoren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

O jee, opeens is het alweer 3 mei en nog steeds is m’n 

stukkie voor de Hartslag niet klaar. Nu moet het toch echt 

gaan gebeuren hoor. 

En weer staan we  voor een hopelijk prachtige zomer 

waarin veel getennist kan worden mits we niet gekweld 

worden door blessures, kwaaltjes of pijntjes. Voor je het 

weet  verrek je een spiertje, maak je een verkeerde be-

weging waardoor toch nét dat ene gewrichtje waar je 

toch al een beetje last van had weer overbelast wordt en 

sta je weer voor een paar weken buiten spel. Ja mensen, 

zo gaat dat op “onze leeftijd”. Maar goed dat het Harten-

assortiment aangevuld gaat worden met jonkies, dat 

houdt het blessuregemiddelde hopelijk wat op peil. Maar 

ach, misschien kraken we hier en daar een  beetje, steu-

nen we misschien  wat meer maar voorlopig staan we 

wel  regelmatig op de baan om een balletje te slaan en in 

het ergste geval om aan de kant te kijken naar de toch 

vaak erg leuke wedstrijden die er gespeeld worden.  

Want gezellig is het altijd. En zeker nu ons clubhuis op-

gepimpt gaat worden. We hebben al wat nieuwe stoeltjes 

mogen bewonderen en “bezitten”. Er is al aan de verlich-

ting gewerkt wat de sfeer in ‘t Hart zeer ten goede komt. 

Wat een verbetering zeg. De tafeltjes worden herge-

bruikt.  Het onderstel wordt geverfd (of gespoten of zo) 

en voorzien van een  nieuw tafelblad. Ook de grote 

“stamtafel” krijgt een flinke make over. Whitewash gaat ie 

worden.  Lekker licht allemaal. Daar wordt een mens toch 

vrolijk van? Ik kan me nu al verheugen op het eindresul-

taat. …………………………Wim en Ien: super hoor!!!               

Het Hartentoernooi loopt al op z’n einde, vanavond is de 

eerste finale al gespeeld: DD 8. Hier ga ik niets over 

schrijven, dat doet Dita voor ons en kunt u verderop in de 

Hartslag lezen.  

Rest mij u een fantastische zomer te wensen en tot de volgen-

de Hartslag. 

Ria Hendriks 
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     Jan Kluwen pakt de zaken serieus aan 

Ineke  geniet van  de heerlijke hapjes 

Gezelligheid alom 

 

Op het moment dat u dit leest lijkt het een eeuwigheid 
geleden, maar op zaterdag 4 januari, de allereerste za-
terdag van 2014 kwamen vele trouwe Hartenleden weer 
bij elkaar om op het nieuwe jaar te toasten. Dit keer niet 
zoals gebruikelijk op zondag, maar zoals gezegd op 
zaterdag. Dit weerhield vele leden er niet van om elkaar 
het allerbeste toe te komen wensen voor het aanstor-
mende jaar. Natuurlijk werd het oude jaar weer even 
onder de loep genomen met al zijn up’s en down’s, 
werd er stil gestaan bij de mensen die ons zijn ontvallen 
en natuurlijk ook bij de mensen die vanwege hun ge-
zondheid niet bij ons konden zijn. 

Wim Rohaan, onze voorzitter hield zijn toespraak die hij 
weer grondig had voorbereid. Ook dit maal wist hij de 
serieuze voorvallen weer goed te combineren met de 
leuke dingen van het afgelopen jaar waardoor hij de 
lachers weer op zijn hand had.  

Wim bedankte o.a. de vele vrijwilligers voor de inspan-
ningen die zij geleverd hadden. 

Laten wij met ons allen ook niet vergeten om Wim dank-
baar te zijn dat hij onze club samen met de andere be-
stuursleden weer goed door het jaar heen geloodst 
heeft. Ook geen kleine opgave zou ik denken                                           
Dus Wim: (ik denk dat ik namens alle leden spreek) 
dank je wel voor het afgelopen jaar! 

Het is vandaag 10 januari, een kleine week na de 
nieuwjaarsbijeenkomst dus en ik weet op dit moment 
nog niet wie er dit jaar de AC zullen vertegenwoordigen, 
maar één naam weet ik al wel, en dat is die van Jan 
Kluwen. Het merendeel van de organisatie van deze 
middag kwam dan ook neer op de schouders van Jan. 
En het moet gezegd: hij heeft zijn taak meer dan voor-
treffelijk volbracht. Als een volleerd organisator heeft hij 
deze middag voor ons natje en droogje gezorgd. Jan 
had werkelijk overal aan gedacht: Van glühwein tot de 
aller heerlijkste hapjes die naar ik heb begrepen van de 
hand van Jan’s vrouw kwamen. Bij binnenkomst stond 
Jan al hoorntjes met slagroom te vullen voor de liefheb-
bers. Die waren er genoeg want binnen no-time waren 
de schalen leeg.  

Mede dank zij alle vrijwilligers die het behoorlijk druk 
hadden met alle gratis drankjes werd het een zeer ge-
slaagde middag.  

Naarmate de tijd vorderde steeg de stemming, de tem-
peratuur en de rode koontjes. Tijd dus om maar weer op 
huis aan te gaan en elkaar een goede reis en “tot ziens 
op de baan” te wensen.      

 

Ria 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
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Op zaterdagmiddag 1 februari was het weer zover, het 
bekende stamppot toernooi ging weer van start. Vanwe-
ge het voorspelde regenachtige weer waren er banen 
gehuurd van Tennisvereniging Keltenwoud in Benne-
kom.  

Een prachtige locatie met prettige banen, hoewel het 
voor een aantal van ons wel even wennen was met die 
stuiterballen.  

Na veel passen en meten door de organisatie konden 
alle deelnemers van het toernooi 3 partijen spelen van 
30 minuten. Iedereen tevreden en we hebben heerlijk 
kunnen tennissen.  

Rond half 6 vertrokken we naar ons eigen clubhuis voor 
een heerlijk stamppot buffet. Er was keuze uit zuurkool, 
boerenkool of hutspot, lekker met spekjes, worst en jus. 
Het was gezellig druk in de kantine en na het eten wer-
den er ook nog als troostprijs tennisballen uitgedeeld. 
Ook het toetje werd niet vergeten en er ging nog een 
grote schaal mandarijnen rond. We zijn weer goed ver-
wend door de organisatie van het stamppot toernooi.  

Hartelijk dank voor alle tijd en moeite die het gekost 
heeft om dit weer tot een geslaagde dag te maken. 

 

 

Angelica Philippo  

Benieuwd naar de indeling 

Heerlijk spelen in de hal 

Wachten op de volgende beurt 

Stamppottoernooi op 1 februari 2014 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Harten, die gehouden werd op maandag, 27 januari 
2014. 

Locatie:  clubhuis ’t Hart. 

Aanwezige bestuursleden; Wim Rohaan, Jeannette Weber, Marleen de Vries en Bertus Jansen. 

Afwezig zonder kennisgeving; Jacques van Wees 

Aanwezige leden; 35 

Afwezig met kennisgeving; Henk van Holland, Jan Wijnholds, Nancy Jansen, Fred en Joke Smit, Febi Muller, Mieke 
de Bakker, Dita Oosterhuis en Wil Dijk. Ank van de Born en Wally Huijbregts komen later.  

 

OPENING 

De voorzitter opent de 66
ste

 ALV en heet iedereen welkom. Hij memoreert het overlijden van erelid Henk Keus en 
heet Wietske Keus van harte welkom.  

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers. 

Er is een enquête naar alle leden gestuurd met als doel om verbeterpunten op te sporen. Iedereen wordt verzocht de 
enquête in te vullen. Een onpartijdige organisatie zal de enquête uitwerken. 

Om de instroom van nieuwe leden te bevorderen, en daarmee de financiële positie te verbeteren, stelt het bestuur 
voor de leeftijdsgrens te verlagen.  

 

NOTULEN  

De notulen van de ALV 28-01-2013 worden goed gekeurd met dank aan Greet Wijnholds.                                                          
Wel wordt opgemerkt, dat Tonny Peelen vermeld staat bij de Schoonmaakcommissie, terwijl zij deel uitmaakt van de 
TC.  

 

INGEKOMEN STUKKEN 

De secretaris leest de brief voor van Dita Oosterhuis en Wil van Dijk. 

 

JAARVERSLAG 2013 secretaris (zie Hartslag januari 2013); goedgekeurd.         

De voorzitter bedankt Jeannette voor het jaarverslag van 2013. De vergadering ziet af van voorlezing. 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 penningmeester (zie Hartslag januari 2014). 

De penningmeester geeft een toelichting.                                                                                                                                           
De inkomsten zijn € 231 lager dan begroot. Er is flink bespaard op de uitgaven. De besparing op de kosten, die in 
2013 is gerealiseerd bedraagt € 2714, zodat de exploitatie een positief resultaat oplevert van € 2483. Het was on-
danks de moeilijke economische tijden een goed jaar, terwijl veel clubs hierdoor in moeilijkheden zijn geraakt. Maar 
LTC Harten is nog steeds een gezonde club zonder tekorten en schulden. 

De vergadering heeft geen vragen. De voorzitter bedankt Marleen voor de toelichting, het opstellen van het jaarver-
slag 2013 en de begroting voor 2014. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting 2014. 

 

VERSLAG KASCOMMISSIE 

Fenna Onderstal en Ineke vd Tuin hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.                                                                      
De Kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor de door haar verrichte werkzaamheden 
gedurende het boekjaar 2013. 

In 2014 bestaat de kascommissie uit Ineke vd Tuin en René Evers met als reserve Piet Noordhuis.                         
De vergadering heeft decharge verleend aan bestuur en penningmeester voor het gevoerde financiële beleid van het 
jaar 2013. 
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VERKIEZING BESTUUR 

Jeannette Weber wordt met algemene instemming benoemd tot secretaris voor een periode van 3 jaar. Greet Wijn-
holds wordt door de voorzitter bedankt voor haar taak als secretaris en krijgt een mooie handdoek. 

Marleen (penningmeester) en Jacques (algemeen lid) treden volgens schema af en stellen zich niet herkiesbaar. Er 
hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld, maar de voorzitter heeft een mogelijke kandidaat voor het bestuur 
doorgekregen. Deze aanmelding is formeel niet geldig, omdat deze niet volgens de statuten heeft plaats gevonden. 
De naam staat echter wel op een lijstje met kandidaten.                                                                                                            
Marleen geeft te kennen, dat zij de lopende zaken wil afhandelen tot er een nieuwe penningmeester is gevonden   
De voorzitter bedankt Marleen voor haar penningmeesterschap en geeft haar een mooie pen. 

 

VERKIEZING TECHNISCHE COMMISSIE 

De leden van de Technische Commissie, bestaande uit Bertus Jansen (vz), Tonny Peelen, Rinus v/d Born en Ineke 
van den Abeele, stellen zich herkiesbaar. Jan Kluwen wordt opgevolgd door Réne Evers. Met algemene instemming 
van de vergadering gaat de commissie in deze samenstelling verder, voor een nieuwe periode van één jaar. 

 

CONTRIBUTIE 2014 

De contributie blijft ongewijzigd op € 125. 

 

GOUDEN BOEK 

Ineke van den Abeele wordt in het ‘Gouden Boek’  vermeld als clublid van het jaar 2014. 

De trofeebeker wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt er een koperen naamplaatje, dat zij zelf mag aanbren-
gen op het bord (gemaakt door Joop Vos) in het clubhuis.  

 

LEDENBESTAND 

Het ledenaantal stond 14-12-2013 op 131. Er zijn 13 leden opgestapt, maar hetzelfde aantal is lid geworden.  

In 2013 is de ledenadministratie ook weer verzorgd door Dita Oosterhuis. 

 

VERSLAG COMMISSIES 

TC:  Bertus Jansen doet verslag van de activiteiten in 2013 en de plannen voor 2014. 

In 2013 zijn de meeste activiteiten goed bezocht. Door te weinig interesse zijn de introductiedag voor nieuwe leden 
en de Bokkendag niet doorgegaan. 

Het tossen verloopt wisselvallig. Het tossen op de woensdagmiddag is weer nieuw leven ingeblazen. 

Het Kennistennistoernooi is niet doorgegaan, omdat er niet op tijd vrijwilligers zijn aangemeld. 

De laddercompetitie loopt nog niet. Gekeken wordt naar een nieuwe opzet.  

Het Open Harten Toernooi is teruggelopen van 82 spelers in 2012 naar 61 spelers in 2013 (Kroning??).           

KNLTB competitie: Een aantal teams heeft ook dit jaar weer meegedaan met diverse KNLTB competities en 
regiocompetities. De dames van de damesdubbelcompetitie op de dinsdagmorgen hebben het goed gedaan. Har-
ten1 is tweede geworden met 21 punten en Harten2 is vierde geworden met 14 punten.  

Het GD-team op de zaterdagnajaarscompetitie 35+ is als laatste geëindigd met 0 punten. De tegenstanders bleken 
te sterk voor onze “achtjes”.  

Twee teams hebben meegedaan aan de regiocompetitie. Zij zijn beiden als derde geëindigd. Diverse leden hebben 
meegedaan aan open toernooien in de regio, waarbij goede resultaten zijn gehaald.        

Training: Rinus heeft het afgelopen jaar weer een aantal trainingen gegeven. Leden zijn hier zeer tevreden 
over en willen graag doorgaan met Rinus. Helaas heeft Rinus te kennen gegeven te stoppen met de trainingen. Voor 
2014 zal er naar een oplossing gezocht moeten worden, anders vertrekken er waarschijnlijk leden naar een andere 
vereniging.                                                                                                                                                                                               
Bertus en Rinus zijn in gesprek met een kandidaat trainer. De lesgelden zullen waarschijnlijk hoger uitvallen.  
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AC: Jan Kluwen heeft kenbaar gemaakt over te willen stappen naar de AC. De AC is een probleem. Evert 
Overeem is gestopt en krijgt voor zijn inzet een mooie handdoek. De AC bestaat nu nog uit twee leden, namelijk Jan 
en Bertus. Aangezien Bertus zich niet met de activiteiten van de AC bezighoudt komt alles op Jan neer. Tonny 
Peelen en Ineke van den Abeele hebben aangegeven indien mogelijk te helpen. Ineke heeft nogmaals een bericht 
met een Hartekreet gemaild aan alle leden. Indien er geen nieuwe leden bij komen zal er per activiteit om vrijwilligers 
worden gevraagd. Lukt dit niet dan gaat de geplande activiteit niet. door. 

 

KANTINECOMMISSIE  

Jannie doet verslag van de kantinecommissie, ze is heel tevreden met de kantinemedewerkers en hoe ze het afgelo-
pen jaar hebben gedraaid.                                                                                                                                                                    
15 januari 2014 heeft de kantinecommissie een vergadering gehad waar de nieuwe roosters weer zijn uitgedeeld. 

Er zijn nu 10 kantinemedewerkers.  

De penningmeester (Marleen) heeft het financiële plaatje nagekeken en goed bevonden. 

Ook hebben diverse leden meegedaan aan de Preventie IVA alcoholgebruik. Henk Onderstal heeft de taken van 
Henk Keus overgenomen. 

 

COMMISSIE ONDERHOUD 

Henk Onderstal geeft een overzicht van de werkzaamheden in 2013 en van de plannen voor 2014. 

Wat is er gerealiseerd in 2013: 

Windscherm/glazen wand is geplaatst. Keuken is opgeknapt. Keet opnieuw ingedeeld en aangepast. 

Groenonderhoud: Adopteren van stukjes tuin. Marion van Holland heeft als eerste een stukje tuin geadop-
teerd. Leden worden opgeroepen om ook een stukje tuin te adopteren. 

Plannen voor 2014:  

-De luiken aan de voorkant van het clubhuis moeten vervangen worden door een rolluik. Er is een offerte aange-
vraagd. 

-Offerte voor LED-armaturen (8x) lijkt veel te duur uit te vallen, maar de lampen van de verlichting worden wel ver-
vangen. 

-Andere stoelen in de kantine 

-Nieuwe netten 

 

REDACTIECOMMISSIE 

Ria heeft geen bijzonderheden te melden wat betreft de redactie. Het gaat goed. 

 

SCHOONMAAKCOMMISSIE 

Hennie Bäcker doet verslag van de schoonmaakcommissie. 

Dit jaar bestond de schoonmaakcommissie uit 22 vrijwilligers. 

Wekelijks werd het clubhuis schoongemaakt. In onderling overleg is er gewerkt volgens een halfjaarlijks werksche-
ma. In januari en juni hebben we met elkaar dit werkschema samengesteld. De grote schoonmaak vond in april 
plaats. 

In het komende jaar wordt de grote schoonmaak gehouden voor het Open Hartentoernooi. 

 

BESTUURSVOORSTEL  LEEFTIJDSGRENS WIJZIGEN 

Het bestuur doet het voorstel de leeftijdsgrens te verlagen met als doel het aantrekken van nieuwe leden. De norm 
van de KNLTB is 90 leden per baan. 

De introductie is niet aan leeftijd gebonden en moet makkelijker toegankelijk gemaakt worden. De kosten zijn € 5 per 
dagdeel. 

Het bestuursvoorstel, leeftijdsgrens op 35+ en kinderen van leden 18+ wordt door de vergadering aangenomen. 
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RONDVRAAG 

Hennie Bäcker: vraagt of de mensen met een beperking die nu les hebben in de Rijnkom in de maanden juni en sep-
tember op dinsdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur gebruik mogen maken van ons park. 

Het is een agendapunt voor de volgende bestuursvergadering. 

Jannie Smedes: Stelt voor om de volgende prijzen aan te passen: 

€ 1,75 voor tapbier 

€ 1,50 voor een flesje bier 

En 10% korting op de gehele kaart dat blijft. 

Dit voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd. 

Corrie van Ee: wil dat de bestuurstafel de volgende keer wordt verplaatst. De vergadering is slecht te horen en 
vraagt dan ook om gebruik van een microfoon. 

Het verzoek wordt ingewilligd. 

Evert Overeem: wil dat wij deelnemen aan NLDoet. 

Hij wil dat het clubblad wordt verspreid via internet. Marleen betoogt dat we via de advertenties sponsorgeld binnen-
krijgen. 

Ook stelt hij een groot Tv-scherm voor vanwege de wereldkampioenschappen voetbal en vraagt om een WIFI-
verbinding. 

Gezien de financiën lijkt dit niet mogelijk. Een actie onder de leden zou ook een optie zijn. 

Ria Hendriks: vraagt voor Janny vd Langemheen dat het te kort snoeien door de gemeente niet is opgepakt door het 
bestuur. Henk Onderstal zal contact opnemen met de gemeente en zal tevens vragen of de gemeente nog wat wil 
aanplanten. Mogelijk worden de prullenbakken verwijderd.  

Henk Onderstal zou graag zien, dat er vaker op baan 2 wordt gespeeld ook al is baan 1 vrij. Dit in verband met een 
gelijk opgaande slijtage van beide banen. 

Er ligt een agenda in de dameskleedkamer. Het is de bedoeling, dat iedereen invult wanneer en op welke baan hij of 
zij speelt. Hiermee krijgt het bestuur inzicht in de bezetting van de banen.  

Marion van Holland: er zouden drie datums voor het tuinonderhoud komen, maar er is er slechts één gerealiseerd. 
Voor het Open Hartentoernoooi zal het park er weer mooi bij moeten liggen, dus wordt er op zaterdag 12 april alleen 
in de ochtend weer onderhoud gepleegd. 

Lisa Böll: biedt wederom haar filmhuis aan voor de zwoegersdag 2014. 

Tonny Hagen: had via Het Schild stoelen aangeboden gekregen, maar door een communicatiefout is hier niets mee 
gedaan. 

De brief van Dita Oosterhuis en Wil Dijk wordt behandeld. 

-Leeftijdtijdsgrens is afgehandeld. 

-Plaatsing defibrillator, in de vergadering stemden 13 personen vóór en de rest tegen en dus wordt besloten tot het 
niet aanschaffen van een defibrillator. Het bestuur zal er niettemin aandacht aan besteden. 

-Naamsverandering RABO-Hartentoernooi in Henk Keustoernooi wordt niet overgenomen. 

Rabobank is de hoofdsponsor van het toernooi. 

-Datum nieuwjaarsreceptie, was dit jaar op zaterdag, omdat de voorzitter verhinderd was op zondag. Verzoek weer 
terug te keren naar de zondag hangt af van de agenda van de voorzitter. 

  

SLUITING  

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22:00 uur en biedt iedereen een 
gratis consumptie aan. 
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Hoi Ria, 
 
Dit slapende aspirant lid werd door Henk van 
Holland aangetroffen. 
Wij hebben hem niet wakker gemaakt en 
lekker weer met blad toegedekt. 
 
Groet, Harm 

 

 

 

 

Bovenstaand bericht met bijgevoegde prach-
tige foto ontving ik op 2 maart j.l. 

Ontzettend leuk, dit soort spontane berichtjes 
voor de Hartslag. 

 

Dank je wel Harm! 

In memoriam  

 

Op zondag 9 maart j.l. is René Barends op 65-jarige leeftijd onverwacht overleden.  

Vrijdag 14 maart is René gecremeerd in Moscowa te Arnhem. 

Wij zijn allen geschokt door het wegvallen van René en zullen hem missen. 

We wensen zijn naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
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In navolging op de adoptie van een stukje tuin door Mari-

on van Holland hebben nu ook Hendrik en Jolanthe Hars-

sema een gedeelte van de Hartentuin geadopteerd. Zij 

zullen voortaan hun ‘eigen’ stukje tuin op ons tennispark 

onderhouden. 

Lijkt het u ook leuk om een gedeelte van de tuin te onder-

houden om zo alles in een perfecte staat te houden dan 

kunt u zich aanmelden bij Henk van Holland en in overleg 

met hem bepalen welk stukje grond u voortaan mag be-

werken. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het eerst sinds vele jaren was er weer voldoende belangstelling van de nieuwe leden om op een kennisma-

kingsdag aanwezig te zijn. 

Deze dag wordt elk jaar door de T.C. georganiseerd, maar was de opkomst zo gering dat het niet doorging. 

Dit jaar hadden zich 6 personen aangemeld, dus dat was de moeite waard. Ze werden ontvangen met koffie en een 

lekkere koek, waarna ze door mij op de hoogte gesteld werden van het gebruik en de regels binnen onze vereniging. 

Daarna zijn we de baan opgegaan om ook op de baan wat tips en uitleg te geven. 

Toen Sebastiaan klaar was met les geven hebben wij samen nog even een soort clinic gegeven over de basis princi-

pes van het tennis, waarna er natuurlijk ook even een wedstrijdje gespeeld moest worden en men kon laten zien wat 

ze al geleerd hadden. 

Daarna hadden de dames van de T.C, Ineke en 

Tonny, de tafel gedekt en hebben we gezamen-

lijk genoten van een heerlijke lunch.  

Dus wil ik namens de T.C de nieuwe leden Ans, 

Ruud, Yolanthe, Hendrik en de jeugdige Hilde 

en Dennis welkom heten en hopen jullie nog 

vaak op de baan tegen te komen. 

 

Namens de T.C. Rinus. 

Tuinadoptie 

22 maart: Introductie nieuwe leden  

V.l.n.r. Yolanthe, Hendrik, Ruud, Ans, Dennis en Hilde 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lkrsFtpgW0H6fM&tbnid=6x94I_4BU8k_9M:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Ftuinvriend.nl%2Fsnoeien%2Finvesteer-in-de-toekomst-van-je-tuin%2F&ei=QrAoU-u6NvKT0QWt0oCoDg&bvm=bv.629
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www.ltcharten.nl 

 

Beste Leden van LTC Harten, 

Mijn naam is Sebastiaan Hofland en ben 28 jaar oud. 

Sinds 2008 ben ik werkzaam als zelfstandig tennistrainer. 

Ik ben in het bezit van een A-licentie en hoop op korte 

termijn de B-licentie te behalen…………………………….. 

 

Mijn uitgangspunt bij de trainingen is het plezier met ten-

nis, het verbeteren van tenniskwaliteiten en het trainen in 

wedstrijdvorm. "Sport, plezier en competitie." Voor jong 

en oud. De trainingen zijn afgestemd op de individuele 

kwaliteit of de kwaliteit van de groep. Het tennisniveau 

inschatten en daar de trainingen op afstemmen is mijn 

sterke punt. Verder vind ik het een uitdaging om iedereen 

beter te maken met plezier voorop. Ik tennis zelf al ruim 

20 jaar en ben niveau 4 – 4. Ik hoop dit jaar naar niveau 

3 te gaan. Hiervoor train ik nog hard en speel zowel com-

petitie als toernooien in de regio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik 7 jaar was ben ik begonnen met trainen en begon 

al vroeg met wedstrijden te spelen. Ik heb tennis altijd 

leuk gevonden en zal dit nog jaren willen blijven spelen. 

Ik heb nu 4 weken training gegeven op jullie gezellige 

vereniging en het is mij al opgevallen dat jullie een war-

me club zijn. Ik ben door iedereen leuk en enthousiast 

opgevangen en heb al goed contact met verschillende 

leden van jullie. Ik hoop jullie allemaal eens te zien tij-

dens de trainingen. 

Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 

 

Sportieve tennisgroet, 

Sebastiaan Hofland 

06-51746066 

info@tennisschoolhofland.nl  

Trainer 

Sebastiaan Hofland 
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Sebastiaan Hofland 

  
 

 

 

Verlaat 6d, 3901 RG  Veenendaal 

Telefoon: 06-51746066 

E-mail: info@tennisschoolhofland.nl 

Website: www.tennisschoolhofland.nl 

Bankrekeningnummer: ABN Amro 53.49.64.265 

 

Inschrijfformulier trainingen 
                Naam:  __________________________________________________ 

                Adres:  ___________________________________ nr:____________ 

                Postcode:  _______-_______________ Woonplaats: _______________ 

                Telefoon:  ________-______________ 06- _______________________ 

                Geboortedatum: ______-_______-_________ Geslacht: M/V 

                E-mailadres: ________________________@_________________________ 

 

U kunt inschrijven voor de vrijdagavonden en de zaterdagochtenden 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vakje(s) zwart maken wanneer u absoluut niet kunt  trainen. De algemene voorwaarden zijn op te vragen bij de trainer of op www.tennisschoolhofland.nl . 

Voor vragen kunt u bellen naar 06-51746066. Formulier inleveren bij de trainer of mailen naar info@tennisschoolhofland.nl  

 

Algemene voorwaarden 

 
Het lesgeld dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden de admi-

nistratie kosten (€ 5,00 per herinnering) bij de cursist in rekening gebracht.  
 
Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt geen 

restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd voor de resterende weken. 
 

Als een les niet doorgaat vanwege de weersinvloeden of door schuld van de trainer, wordt ALTIJD de les ingehaald. Bij verzuim van de 
leerling is dit voor rekening van de leerling. 

 
De trainer overlegd met de leerlingen of een les doorgaat vanwege de weersinvloeden. De trainer heeft bij twijfel altijd de beslissende factor. 

 
De trainingen worden automatisch verlengd na het seizoen. Als u niet meer verder wilt gaan met de trainingen na het seizoen, moet u mini-

maal 4 trainingen voor het einde van het seizoen een mail sturen naar info@tennisschoolhofland.nl Bij wijzigingen van de trainingstijden 
dient u ook een mail te sturen.  

 

Trainingsvormen 10 weken training 

 

   Senioren 

 S 1: 4 pers.  60 min. Training 10 lessen +  € 100,- P.P. 

 S 2: 2 pers.  60 min. training 10 lessen +  € 200,- P.P. 

 S 3: Privétraining  € 40,-  X  __________ aantal trainingen  

  

9-

10 

uur 

10-

11 

uur 

11-

12 

uur 

12-

13 

uur 

13-

14 

uur 

14-

15 

uur 

15-

16 

uur 

16-

17 

uur 

17-

18 

uur 

18-

19 

uur 

19-

20 

uur 

20-

21 

uur 

21-

22 

uur 

22-

23 

uur 

MA                             

DI                             

WOE                             

DO                             

VRIJ                             

ZAT                             

mailto:info@tennisschoolhofland.nl
mailto:info@tennisschoolhofland.nl
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Beste Hartenleden, 

 

 

Onderstaand een  artikel uit de Volkskrant van 17 februa-

ri jl. over de werking van de mobiele defibrillator (AED). 

Zoals u misschien wel weet hebben wij (Dita en Wil) in de 

rondvraag van de laatste Algemene Ledenvergadering 

d.d. 27 januari 2014 voorgesteld of bij de LTC Harten ook 

niet zo'n apparaat kon worden opgehangen. 

Dit voorstel is toen aan de leden voorgelegd, maar ver-

worpen, met name gelet op de prijs en de bediening door 

speciaal hiervoor opgeleide mensen………………….…... 

Uit bijgaand artikel blijkt echter dat die bezwaren in de 

praktijk wel meevallen en dat plaatsing van een dergelijk 

(handzaam) apparaat ook niet erg duur hoeft te zijn (ca. 

€ 1.000) 

 

 

 

Nu ook door het overlijden van René Barends deze 

kwestie zoveel actueler is geworden en je opnieuw met 

de neus op de feiten wordt gedrukt verdient het toch al-

leszins de aanbeveling om nog eens na te gaan of zo'n 

apparaat toch niet bij Harten kan worden opgehangen. 

Bij de Tennisvereniging in Heteren hangt ook zo'n AED 

apparaat  en bij nog veel meer Tennisverenigingen, zo 

hebben wij gehoord. ……………………………………….. 

Het zou toch juist een club die de naam Harten draagt en 

ieder jaar een 'Open Harten' toernooi organiseert, sieren 

zo'n voorziening in huis te hebben, in ieder geval een 

nader onderzoek in te stellen naar wat de mogelijkheden 

op dit moment daartoe zijn. Wie weet kan ook de op-

brengst van het komende 'Open harten Toernooi' voor 

dat doel worden aangewend………………………………... 

 

Wil Dijk 

Defibrillator 
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Krokuscompetitie 2014 

 

 
 

Van 25 februari t/m 8 april werd ook dit jaar weer de kro-
kuscompetitie gehouden. Op zes dinsdagavonden speel-
den 16 leden in wisselende combinaties gedurende 45 
minuten tegen elkaar, in principe de eerste anderhalf uur 
dames- en herendubbel en de tweede anderhalf uur ge-
mengd dubbel. Het aantal gewonnen games bepaalde de 
eindstand van elk partijtje. Maar omdat de samenstelling 
van de koppels geen enkele keer dezelfde was, was er 
geen einduitslag en dat vind ik nou juist het speciale en 
leuke van deze competitie. Er deden in totaal zo'n dertig 
leden mee op gemiddeld zo'n 3 avonden. 

Als pas beginnend tennisser was het voor mij wel een 
beetje een waagstuk, maar omdat ik ook afgelopen na-
jaar al aan de herfstcompetitie had meegedaan, kende ik 
de gang van zaken en vooral de gezellige sfeer. Al wordt 
er bij het maken van het spelprogramma zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de sterkte van de spelers, mijn 
meedoen betekende in alle partijtjes ook voor mijn part-
ner een verloren partij. Maar geen enkele keer merkte ik 
daarover negatieve reacties of gevoelens; integendeel, 
als ik dan eens een goede bal sloeg kreeg ik uitgebreid 
complimenten. Die sfeer was heel positief en naar mijn 
ervaring ook kenmerkend voor de club als geheel. En 
door mee te doen heb ik erg veel geleerd. 

Het weer werkte dit voorjaar enorm mee, alleen op de 
18e maart moest er door een flinke hoosbui al tijdens de 
eerste spelronde gestopt worden; dat programma werd 
op de 8e april ingehaald en ook toen was het niet hele-
maal droog. Op 1 april (!) was het zelfs zo lekker, dat er 
lang toeschouwers zittend op het terras hun deskundig 
commentaar konden geven.  

De organisatie was in de vertrouwde handen van Ineke 
en Tonny. Ik heb enorm veel waardering voor hun inzet 
en de tijd die ze in het plannen en begeleiden van het 
toernooi gestopt hebben. Om uit alle aanmeldingen, met 
avonden waarop men wel of niet kan, een uitgebalan-
ceerd programma samen te stellen moet een enorme 
klus zijn. En dan wordt er ook nog op de avonden zelf 
voor lekkere hapjes gezorgd, soms zelf gemaakt of an-
ders voordelig ingekocht. Onvoorstelbaar, dat met € 3,50 
aan inleg (voor de hele competitie!) zoiets gerealiseerd 
kan worden. Hulde aan deze dames, maar natuurlijk ook 
aan de barcommissie, die voor het vloeibare deel van de 
brandstof zorgde.  

En tenslotte wil ik in dit stukje ook mijn mede- en tegen-
spelers bedanken voor hun geduld 
en hun wijze (en af en toe ook har-
de!) lessen! 

 

Hendrik Harssema 
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Omdat er toch wat verwarring is rond het inviteren van 

een introducé, volgen hierbij de gewijzigde voorwaarden 

zoals die zijn opgenomen in het algemene reglement , 

art. 6, van onze tennisvereniging.  

De tennisbanen  zijn vrij beschikbaar voor leden van LTC 

Harten. Het is voor ieder lid mogelijk om tweemaal per 

jaar een introducé gratis kennis te laten maken met onze 

tennisvereniging. 

Indien u vaker een introducé mee wil laten tennissen 

dient € 5.- betaald te worden aan de penningmeester.        

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekening-

nummer NL28 INGB 0003 7244 13 o.v.v. naam lid en 

introducé, of het bedrag, voorzien van namen, in een en-

velop in de doos in de dameskleedkamer deponeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U dient wel van te voren uw introducé aan te melden bij 

de penningmeester, dit kan via de mail  of telefonisch.         

Naam lid en introducé noteren in de agenda, ligt in de 

dameskleedkamer, bij de dag en de uren dat er gespeeld 

wordt. De introducé kan voor het in de agenda genoteer-

de dagdeel, dit zijn 4 aaneengesloten uren, tennissen 

met het introducerende lid. 

Er wordt altijd gespeeld volgens de regels van het baan-

reglement. 

Het introducerende lid is verantwoordelijk voor het toe-

passen van verantwoord gebruik van de banen. 

De  TC 

Aanpassing baanreglement 

Er is vastgesteld dat de lichten blijven branden als er getennist is. 

Op donderdag 3 april waren de lichten nog aan om 10.30 uur, niemand was op het tennispark. 

Ook het licht in het damestoilet was nog aan. 

Graag verzoek ik jullie allen om de lichten te doven na het tennis en de hekken goed te sluiten. 

Controleer als je weg gaat of dit is gedaan. 

Ik reken op jullie medewerking. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Wim Rohaan 

rohaan@telfort.nl 

mailto:rohaan@telfort.nl


 

 

 

   

                               

 

Wij danken onze   

adverteerders      

van                         

HARTE(N) 
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- Het bestuur is voornemens het logo te wijzigen en doet                                                                                             
een oproep aan de leden voor ideeën. 
- Ook zoekt het bestuur iemand van onze leden, die          
sponsors en advertenties wil coördineren.  
 Aanmelden bij onze secretaris. 
- Er wordt geen defibrillator aangeschaft, we blijven in 
noodgevallen gebruikmaken van de defibrillator van de 
golfbaan.                             
- Introductie moet genoteerd worden in de agenda.  
Een dag bestaat uit dagdelen van vier aaneengesloten 
uren en men speelt volgens de regels van het baanregle- 
ment. 
- De tennisbanen worden in juni  op dinsdag van 18.00u-
19.00u verhuurd aan tennisvereniging De Waag waar ge- 
 handicapte tennissers aan deelnemen.  
- Op donderdag 5 juni van 18:00 tot 19:00 uur zijn onze 
banen bezet door het Galmproject.  
Zowel het G tennis als het Galmproject worden door Hen-
nie Bäcker gecoördineerd. 
- “Renkum beweegt” wordt georganiseerd door de ge-
meente.  
Van 14/7-18/8  op donderdag van 15.30u-17.00u wordt er 
getennist door belangstellenden. 
Wij hopen hier leden mee te winnen. 
 
Secretaris, Jeannette Weber. 

In onze gemeente is de sportvereniging Waag actief voor 
mensen met een beperking. Dat kan lichamelijk  en/of 
geestelijk zijn. 

Om te sporten bij de reguliere sportverenigingen is geen 
optie. 

Iedere dinsdagavond wordt er getennist in de Rijnkom; 
de deelnemers komen uit Renkum, Oosterbeek en Ede. 
Zij worden begeleid door Ton Jansen, die veel ervaring 
heeft met deze categorie sporters. Hij heeft jaren samen-
gewerkt met Aad Zwaan, die onder andere Esther Ver-
geer getraind heeft. 

Op 20 mei a.s. zal de laatste les plaatsvinden en in okto-
ber zal  het nieuwe seizoen van 30 weken weer van start 
gaan. 

Op de jaarvergadering van 27 januari jl. heb ik het be-
stuur gevraagd of  deze groep tennissers voor 4 dinsda-
gen bij ons op het park terecht kunnen. 

Piet Noordhuis, een Hartenlid, heeft een zoon die deel-
neemt aan G-Tennis. Hij is met dit verzoek bij mij geko-
men omdat ik de contactpersoon van sportvereniging 
Waag ben. 

Inmiddels is de toezegging gedaan dat op dinsdag, 
3,10,17 en 24 juni getennist kan worden op de twee ba-
nen van 18.00 – 19.00 uur. Voor de deelnemers zal het 
hopelijk een goede uitdaging zijn! 

Hennie Bäcker, contactpersoon sportvereniging Waag. 

(Iedere zaterdagochtend is de Waag ook actief in zwem-
bad Aquarijn in Renkum) 

 

Als de maand april aanbreekt dan begint het Open Har-
tentoernooi in beeld te komen. 
Een week van vele leuke wedstrijden met gasten van 
“buitenaf” staat de club te wachten. 
Ja, dan voel je als schoonmaakcommissie je aangespro-
ken om alles “spic en span” te hebben. 
Marion en Henk van Holland hebben de tuin grondig on-
der handen genomen, dus kan het clubhuis niet achter 
blijven. 
Op woensdag 23 april was om 9.00 uur al grote bedrijvig-
heid binnen en buiten het clubhuis. 
Een team van 7 vrouwen zorgde voor deze grote klus! 
Gelukkig was het weer fantastisch en kon het hele meu-
bilair buiten gesopt worden. 
Ook de ragebol kwam er aan te pas. Nance, de langste 
van ons team, heeft complete spinnenfamilies naar bui-
ten gewerkt...... Wat was dat nodig!!! 
De vaatwasmachine draaide intensief om het glaswerk 
goed schoon te krijgen. 
Ondanks dat er wekelijks schoongemaakt wordt is zo’n 
grote klus toch hard nodig. 
Maarrrrr, alleen in april wordt “alles” onder handen geno-
men! 
Jannie, Gerrie, Corrie, Wietske, Nance en Jeanne ,jullie 
hebben als “jonge meiden” gewerkt! 
Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!! 
Namens de schoonmaakcommissie, Hennie Bäcker en 
Jannie Smedes 

Berichten bestuursvergadering d.d. 15 april Hier een berichtje van de schoonmaakgroep ! 

Wat is G-Tennis? 
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We moesten onze eerste wedstrijd uit naar Keltenwoud, 

en speelden daar tegen een paar oude en geroutineerde 

spelers die ons met een 4-0 nederlaag naar huis stuur-

den.                                                                                 

De tweede wedstrijd speelden we thuis tegen de Groene 

kamer en ondanks de blessure van Bertus sleepten we er 

een gelijkspel uit 2-2. 

De derde wedstrijd moesten we tegen het sterke team uit 

Heerde. Maar omdat ook Henk niet kon spelen hadden 

we Jan Suvee gevraagd om een keer mee te doen. Toen 

hebben Jan en Ik een hele goede wedstrijd gespeeld te-

gen de vader van Jacco Elting , die had al jaren niet meer 

verloren tijdens de competitie maar wij stuurden hem met 

een nederlaag in twee sets naar huis. En als Jan geen 

kramp gekregen had hadden we misschien wel twee 

wedstrijden kunnen winnen. 

We spelen nu nog 1 keer thuis en twee keer uit. 

Graag wil ik ook nog even onze supporters bedanken die 

zelfs in Bennekom kwamen kijken. 

Gr. namens ons Team Rinus.    

De zaterdagmiddagcompetitie Gemengd Dubbel bestaat 

ditmaal uit zeven teams. Elk team speelt dus zes maal en 

is eenmaal vrij. 

Hieronder de (niet al te beste) resultaten tot nu toe:                                    

Speeldag 1, 05-04-2014:Ons team is  vandaag vrij. 

Speeldag 2, 12-04-2014: Joop, Theo, Tineke en Ria spe-

len uit in Doetinchem. Helaas hebben we zonder punten 

het strijdtoneel moeten verlaten. Erg gezellig was het wel 

en tot onze grote verrassing kregen we zelfs in Doetin-

chem bezoek van Ineke van den Abeele die de moeite 

had  genomen om ons aan te komen moedigen. Erg at-

tent Ineke!! 

Speeldag 3, 19-04-2014: Deze zaterdag spelen we thuis 

tegen Wageningen. Aan het weer heeft het zeker niet 

gelegen, het was geweldig tennisweer . Joop, Aad, Willy 

en Ria hebben gestreden voor wat ze waard waren, maar 

dit team was duidelijk een maatje te groot voor ons, dus 

weer geen enkel punt ditmaal.  

We houden moed en hopen dat u ons zo af en toe komt 

aanmoedigen. We zullen het nodig hebben!!!!!!! 

Team GD. 

Op dinsdag 8 april zijn onze wedstrijden weer begonnen. 

Nu met de volgende 6 dames: Marion, Jeannette, Dita, 

Febi, Hetty en Greet. Wij komen uit in de 3
de

 klasse.  

Febi is dit jaar bij ons in het team gekomen waar we heel 

blij mee zijn.  Hetty heeft nog niet mee kunnen spelen 

omdat zij haar pols heeft gebroken. Het herstel gaat ze-

ker nog meerdere weken duren. Wij wensen Hetty na-

mens het team heel veel sterkte en hopelijk mag je gauw 

weer met ons tennissen. 

Wij hebben inmiddels 4 wedstrijden gespeeld. De 1
ste

 3 

wedstrijden hebben wij vrij makkelijk met 4-0 gewonnen. 

De wedstrijd van 6 mei j.l. tegen Wolderwijd 1 werd ein-

delijk een echte wedstrijd. Er werd van beide kanten ge-

streden voor elk punt. Harten 1 heeft met veel moeite ook 

deze wedstrijden met 4-0 gewonnen.                                      

Wij staan ongeslagen nu nog op plaats 1 met 16 punten.  

De supporters die ons bij uit en thuis wedstrijden steunen 

willen wij als team 1 heel hartelijk bedanken. Ook de laat-

ste 3 wedstrijden hopen wij op jullie steun!!!                  

Op 13 mei spelen wij een uitwedstrijd in Doorwerth en 20 

en 27 mei spelen wij thuis.                                                                 

Of het dit jaar gaat lukken om kampioen te worden kun-

nen we nu niet zeggen maar wij houden jullie op de 

hoogte in het volgend clubblad of via onze website. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe met goed 

weer, dan hebben wij dat ook!!!! 

Namens Team 1. 

Greet W. 

DD Team 2 doet het goed in de voorjaarscompetitie.    
Van de 4 gespeelde wedstrijden hebben zij de eerste 
wedstrijd gelijk gespeeld, de tweede een prachtig resul-
taat: 4-0 gewonnen, de derde wedstrijd jammergenoeg 
met 0-4  verloren en de laatst gespeelde wedstrijd  met   
3-1 verloren…………………………………………………....                                                                                       
Maar er zijn nog kansen genoeg om wat punten mee 
naar huis te nemen. 

Dames, nog veel plezier voor de komende wedstrijden! 

Verslag Herencompetitie Team 1 

Zaterdagmiddagcompetitie GD 

Voorjaarscompetitie DD Team 1 

Voorjaarscompetitie DD Team 2 
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Het toernooi werd gehouden van 27 april tot 4 mei en het 
was – net als in voorgaande jaren – een heel sportief en 
gezellig toernooi. 

Rond de 60 deelnemers hadden zich opgegeven in de 
categorieën 6, 7 en 8  en er werden heel wat interessante 
partijen gespeeld. De vele toeschouwers die er avond na 
avond weer echt voor gingen zitten, hebben toch weer 
mooie en spannende wedstrijden voorgeschoteld gekre-
gen. 

Trouwens, over voorgeschoteld gesproken; niet alleen 
leuke wedstrijden, maar ook de heerlijkste hapjes kwa-
men voorbij! Ik denk dat veel deelnemers zich alleen al 
daarvoor opgeven! 

En men moet natuurlijk niet vergeten dat er ook heerlijke 
hamburgers, sateetjes en kroketten worden klaargemaakt 
die voor een werkelijke belachelijk lage prijs worden ver-
kocht. Wat dit betreft zou Henk van Holland eens in het 
zonnetje gezet moeten worden, zonder al zijn bakkunsten 
en alle andere goede zorgen van deze man zou het toer-
nooi een stuk minder geslaagd en gezellig genoemd kun-
nen worden. 

Behalve Henk moet natuurlijk onze dank ook uitgaan 
naar de vele andere vrijwilligers die zich de hele week ‘de 
benen onder het lijf’ hebben gelopen en op die manier 
een toernooi als dit mogelijk maken. En onderschat ook 
niet de hele organisatie van het toernooi. Het is natuurlijk 
een hele klus om alles goed te laten verlopen. Niet alleen 
de voorbereiding maar ook de begeleiding en de afwer-
king van het geheel. 

Dit alles bij elkaar maakt het toernooi zo geliefd in de ver-
re omtrek en komen deelnemers met veel plezier naar 
Heelsum om te tennissen. 

Complimenten voor alle vrijwilligers en ik denk; ook zeker 
namens alle deelnemers!!! 

En dan – als alle wedstrijden gespeeld zijn en alle win-
naars gehuldigd  - wordt er altijd nog een mooi bedrag 
geschonken aan de Nederlandse Hartstichting en daar 
doen we het uiteindelijk voor! 

 

Zo hebben wij dit toernooi beleefd; 

Dita vanaf de tennisbaan en na afloop met een glas wijn 
in de hand  

en 

Wil als toeschouwer vanaf het terras of vanaf de bank in 
het struikgewas. 

 

Tot volgend jaar! 

RABO Harten Open toernooi 45+ 2014 



 

 

H A R T S L A G   

M E I  2 0 1 4  Pagina 25 

Foto’s: 

Ineke van den Abeele 
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Het zit er weer op. Zondag 4 mei zijn de finales gespeeld en kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi. 

71 spelers hebben gevochten wat ze waard zijn en mooie partijen laten zien. Langs de kant hebben we genoten van 

hun inzet. 

Aangezien dit een zogenaamd zwart toernooi is, buiten de KNLTB om,  en er gekozen is om in alle poules finalewed-

strijden te spelen, dit om extra wedstrijden te hebben op de finaledag, is het mogelijk dat er een verschil is in onder-

staande uitslag en de uitslag op toernooi.nl.  

Ter verduidelijking geef ik onderstaand een voorbeeld. 

Voorbeeld: DD 8, 1 poule. Na het spelen van alle wedstrijden in de poule geeft het systeem,  toernooi.nl, Kim en Ti-

neke aan als winnaar. Aangezien wij hebben gekozen voor een finale partij waar de nummer 1 en 2 van de DD8 te-

gen elkaar spelen en deze partij  gewonnen is door Ria en Janny, zijn Ria en Janny de uiteindelijke winnaars. 

Het slagen van zo’n toernooi hangt niet alleen af van de mooie wedstrijden, het weer en de toeschouwers, maar ook 

van de inzet van alle vrijwilligers.  Gedurende de hele week, maar ook hiervoor en daarna is er hard gewerkt om dit 

voor elkaar te krijgen. Nogmaals mijn dank voor een ieders inzet. 

Bertus Jansen 

 

 

Winnaars 11e Rabo Harten Open 2014  

 

HD 6 Rinus v.d. Born/Bart van Roest -  Ite v. Til/Ger Gubbels                6-7  6-1  6-1 

DD 6 Miranda Beekhuizen/Cor L. Gubbels  -  Febi Muller/Conny v.Til              1-6  2-6 

GD 6  Aad en Miranda Beekhuizen  -  Bart v. Roest/Ilse Velkers     6-2  7-5 

HD 7 Piet Bos/Henk Schreuder  -  Henk Rohaan/Hung van Luong    6-2  6-4 

DD 7 Nancy Jansen /Tonny Peelen  -  Rianne Overeem/Jeannette Weber      7-5  4-6  6-2 

GD 7 Henk Geurts/Ilse Velkers  -  Koos Broere/Ankie v.d. Pol        6-2  7-6 

HD 8 Henk Geurts/Henk v. Holland  -  Aad Griffioen/Jos v. Megen        4-6  6-7  3-6 

DD 8 Ria Hendriks/Janny v.d. Langemheen  -  Kim-Sa Luong/Tineke Tigchelaar        7-5  4-6  6-2  

GD 8 Hung en Kim Luong  -  Jos van Megen en Tineke Tigchelaar      6-4  4-6  6-0  

Rabo Harten Open 2014 



 

 

H A R T S L A G   

M E I  2 0 1 4  

 

Aan het einde van de actie was er een bijeenkomst van alle verenigingen in de Plus-
winkel. 
Iedereen moest naar voren komen en vertellen waar het verkregen bedrag aan be-
steed zal worden. 
Aan het begin van de actie waren we optimistisch en hadden we laten weten van de 
opbrengst  twee nieuwe tennisnetten te kopen. Het is uiteindelijk een mooie lamp 
boven de tafel geworden. 
 
Jeannette Weber. 

Spek uw clubkas 
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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 
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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    Jeannette Weber  Magnolialaan 21   0317 - 319466 

      6866 GC  Heelsum   amc.weber@kpnplanet.nl    

Penningmeester a.i.  Willeke de Kok  Kamperdijklaan 34   0317 – 313407 

      6866 BR  Heelsum   awdekok@zonnet.nl 

Algemeen lid        

 

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 

 René Evers  Schutterspad 97   0317 - 357363 

    6866 EV  Heelsum       

 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 

Sebastiaan Hofland      06 - 51746066 

          info@tennisschoolhofland.nl 

Hendrik Harssema  0317 - 314328  Louis Peters   026 - 3392535 

Jan Kluwen  0317 - 316598 

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

Mieke de Bakker  0317 - 318139  Gerrie Overmars   0317 - 315161   
  
Corrie van Ee  0318 - 415228  Geep Peelen   0317 - 317596 
 
Jan Kluwen  0317 - 316598  Jannie Smedes (vz)   0317 - 310870 
 
Janny v.d. Langemheen 06 - 28824388  Rikie Tiemessen   0317 - 314984 
 
Kim Luong   0317 - 313861  Ineke van der Tuin   0317 - 314054 
  
Jos van Megen  0317 - 842302  Jeannette Weber   0317 - 319466 
 
Hetty Overeem  0317 - 311024  Ans Weggemans   0317 - 416087 
      

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 

Trainer 



 

 

 

Ria Hendriks 

Papyruslaan 9 

6866 CB  Heelsum 

Tel: 0317—350201 / 06-40522730 

E-mail:  riahendriks09@hotmail.com 
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