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Foto voorpagina ingezonden door Ruud Schippers 

De herendubbelfinale op Wimbledon in 1897 

tussen Reginald Doherty (links) en Laurence Do-

herty (rechts) op de voorgrond en Herbert Badde-

ley (links) en Wilfred Baddeley (rechts) aan de 

overkant van het net (WikiCommons/J. Parmley 

Paret)  

Bron: Fok.nl 

Beëindiging lidmaatschap LTC Harten 

U kunt het lidmaatschap beëindigen door een schriftelijke opzegging te sturen naar de secretaris 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, januari 2015 

 

Dit schrijf ik  een weekje voor de kortste dag in de donke-
re dagen voor kerst. 

Zo rond deze dagen komt de behoefte bij ons allen om 
het jaar te bezinnen en voor het nieuwe jaar weer goede 
voornemens te plannen. 

Als jullie dit clubblad ontvangen dan zullen de dagen al-
weer gaan lengen. 

Elke dag een beetje meer licht, dat is een goed vooruit-
zicht. 

Graag wil ik beginnen om alle Hartenvrijwilligers te be-
danken voor de inzet van het afgelopen jaar. 

Het werk is weer prima verricht. De kantine was weer zo 
als altijd helder en fris. De banen lagen er altijd spic en 
span bij. 

De tuinen en perken werden weer op tijd ontdaan van 
onkruid, langs het terras werd een tuin geadopteerd door 
Marion van Holland. De bloembakken werden weer ge-
vuld. 

Aan de voorkant adopteerde Hendrik Harssema twee 
perken. 

Het zag er allemaal keurig uit. 

We hadden een heel gezellig open Hartentoernooi. 

De dames team 1 werden kampioen in de competitie. 

We zijn benieuwd hoe dat dit jaar gaat verlopen in een 
hogere klasse. Ze voelen zich sterk. Dus wie weet? 

 
Het clubblad, de website, het interieur, de barcommissie, 
onderhoud clubhuis, Renkum beweegt, tc commissie, het 
bestuur enzovoort. 

Dit werk is weer allemaal geklaard en staat voor dit jaar 
weer te wachten. 

Nogmaals mijn dank en complimenten voor een ieders 
vrijwillige inzet. 

Ik reken in het nieuwe jaar weer op jullie enthousiaste 
medewerking.  

Nieuwe vrijwilligers zijn  welkom, er zijn altijd vacatures. 
En het is veel leuker dan u denkt. Werken aan een ge-
zonde en gezellige tennisclub. 

 

Renkum beweegt was een groot succes. 24 deelnemers 
hebben de tennislessen van Rinus en Jannie gevolgd. 
Het resultaat hiervan was dat er 17 proefleden zich heb-
ben aangemeld. Met deze actie zijn er 8 nieuwe leden in 
december bij gekomen. 

Gehandicaptentennis in de maand juni was een mooi 
evenement. 

Ze vonden het helemaal te gek dat ze op een echte baan 
mochten spelen. 

Beide activiteiten gaan ook in 2015 weer plaatsvinden. 

Voor de rest van de activiteiten, zie het activiteitenpro-
gramma in dit blad. 

Er is voldoende aanbod, doe 
vooral mee met de gezellige 
interne toernooien. 

Harten is niet alleen tennissen, 
maar ook ontmoeten. 

Maandag 26 januari 2015 
wordt onze Algemene leden-
vergadering gehouden. 

We zullen daar de cijfers  
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presenteren van het afgelopen jaar. 

U wordt gevraagd om de nieuwe begroting voor het jaar 2015 vast te stellen. 

Zie hiervoor de agenda en overige bijlagen in dit blad. 

Een belangrijk agendapunt is het invoeren van digitale nieuwsbrieven in plaats van het vertrouwde clubblad. Het 
woord is aan jullie. 

Ik reken op een hoge opkomst. 

 

Voor jullie allen een gezond, gelukkig en een sportief nieuw tennisjaar 2015 gewenst. 

 

Wim Rohaan 

Tennis werd rond 1885 in Nederland geïntroduceerd. In dat jaar werd de eerste Nederlandse tennisvereniging, de Anglo-

Dutch Lawn Tennisclub, in Rotterdam opgericht. De club beschikte over slechts drie speelvelden. Tennis kon door ieder-

een worden gespeeld, zo blijkt uit een opmerking in het blad Nederlandsche Sport uit augustus 1886: ‘Het is eene uit-

spanning, die het aangename aan het gezonde paart, en waaraan door dames en heeren, jong en oud, deelgenomen kan 

worden.’  

Bron: Sportgeschiedenis.nl 
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Een nieuwe start 

De allerbeste wensen en een 

gelukkig 

 2015 

    Ria 

Zondagmiddag 21 december 2014, 

Het is somber buiten, het regent niet maar daar is alles 

mee gezegd. Donkere wolken jagen over ons huis. Het 

lijkt vandaag niet licht te worden. Geen tennisweer. Maar 

binnen hebben we het gezellig gemaakt. De kerstboom 

brandt met heel veel lichtjes en overal in huis zijn de 

kaarsjes aan. Het is lekker warm, dus van het grauwe 

weer buiten hebben we geen last. Ja, dit zijn nu letterlijk 

de donkere dagen voor kerst. Over een paar dagen is het  

zover en dan oud en nieuw. Ontzettend gezellig deze tijd, 

maar als ik eerlijk ben vind ik het moment dat alle versie-

ringen in huis weer voor een jaar naar de zolder gaan 

nog het allerleukst. Ik heb dan het gevoel dat we aan iets 

nieuws, iets fris gaan beginnen. Het voorjaarkomt eraan! 

(Dat hou ik mezelf voor). De dagen worden al wat langer 

en hopelijk blijven  we verstoken van veel sneeuw en ijs. 

Ik hoop dat jullie allemaal een goed jaar hebben gehad 

en dan bedoel ik dat niet alleen op het gebied van tennis. 

Ook onze gezondheid, familie, vrienden en kennissen 

spelen daarbij natuurlijk een hele belangrijke rol. 

Maar goed, genoeg somberheid nu. Ik kijk met verlangen 

uit naar het voorjaar wanneer ik de vogels weer in de tuin  

 

hoor fluiten, de plantjes weer tevoorschijn komen en ver-

volgens naar de zomer waarin de zon genadeloos op ons 

huis staat te branden en we weer lange avonden in de 

tuin kunnen zitten. Ja, ik ben een echt zomermens.  

Eigenlijk heb ik dit keer niet zoveel bijzonders te melden. 

Nou ja, dan maar een kort stukje in de Hartslag, dan bent 

u lekker snel klaar met lezen. In dit nummer wel mooie 

oude foto’s (die natuurlijk met tennis te maken hebben). 

Aanleiding hiervoor was de prachtige foto op de voorpa-

gina die ik van Ruud Schippers mocht ontvangen. Dat 

bracht mij op het idee om ook eens rond te gaan snuffe-

len op zoek naar oud materiaal. En zie hier het resultaat. 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier en hoop iedereen vol-

gend jaar weer in goede gezondheid op de baan te zien 

staan. 

Voor iedereen een sportief en vooral gezond 2015! 

 

Ria Hendriks 
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Koek en soeptoernooi 

Op zaterdag 22 november j.l. vond het jaarlijkse koek– 

en soeptoernooi weer plaats. Van drie tot negen uur kon 

er naar “Hartenlust” getennist worden. Zoals de naam 

van het toernooi al  doet vermoeden was er dit maal voor 

de inwendige mens gezorgd in de vorm van koek en 

soep. Heerlijke koek bij aanvang in alle soorten en ma-

ten. Genoeg om ook bij een tweede kopje koffie nog van 

te snoepen. 

Tonny Peelen was deze dag de “Leading Lady” en zoals 

Tonny  “eigen” hield ze de teugels kort en wist met haar 

organisatorisch talent iedereen weer op tijd op de baan 

te krijgen tot volle tevredenheid van de spelers.                                                                                        

Het was geweldig tennisweer. Een zonnetje, een heerlij-

ke temperatuur en geen wind. En dat voor eind novem-

ber. Wat wil een mens nog meer. 

Na een heerlijke en erg gezellige tennismiddag wisten 

Febi en Lenie onze tong te strelen met voortreffelijke to 

 

 

maten- en groentesoep uit eigen keuken en daarbij nog 

lekker vers stokbrood met kruidenboter.                                                                                      

Als afsluiting voor wie het wilde was er nog  fruit. Heerlijk 

was het allemaal. We zijn weer echt verwend.                                                                                 

En na het eten natuurlijk nog even de baan op om het af 

te leren. 

Leuke bijkomstigheid was ook dat er 4 tijdelijke leden 

aanwezig waren.                                                                                                              

Beppie, Aart, Piet en Ben, gezellig dat jullie erbij waren. 

Hopelijk zien we jullie bij een volgend toernooi weer ver-

schijnen. 

Het was dankzij Tonny, Febi en Lenie weer een reuze 

gezellige en zeer geslaagde dag en avond. Dames, har-

telijk dank voor de fijne dag! 

Ria Hendriks 

 

De soep wordt niet zo heet gegeten…………. 

De winnaars herendubbel W. 

Ladenius en M. Metselaar 

poseren op tenniskampioen-

schap om de Handelsblad-

bekers in Amsterdam, 1923. 

Bron: geheugenvanneder-

land.nl 

De dames van de organisatie: V.l.n.r. Lenie, Febi en Tonny 
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Jarenlang heb ik in de anonimiteit mijn balletje geslagen. 

Toch heeft Wim Rohaan me weten te vinden en ge-

vraagd de open plaats in het bestuur op te vullen en ook 

om coördinator te worden van de Commissie Onderhoud. 

Omdat ik pas gepensioneerd ben en eindelijk voldoende 

tijd heb voor dit soort dingen kon ik niet weigeren. Vooral 

de onderhoudstaak zal lastig zijn omdat ik van huis uit 

geen bestuurder ben en ook geen technische achter-

grond heb. De laatste 30 jaar heb ik bij MARIN in Wage-

ningen wiskundige modellen ontwikkeld waarmee de vei-

ligheid van de scheepvaart over zee (ja in Wageningen) 

kan worden gekwantificeerd. Deze modellen zijn toege-

past om de routering van de scheepvaart over de Noord-

zee te veranderen ten behoeve van nog te bouwen off-

shore windparken waarover de laatste 10 jaar enorme 

discussies gaande zijn. Gelukkig word ik door MARIN 

nog steeds gevraagd om mee te doen met projecten.  

                                                                                    

Maar daarnaast heb ik voldoende tijd om me in te zetten 

voor mijn nieuwe activiteiten, waarbij ik natuurlijk enorm 

geholpen wordt door de andere leden van de onder-

houdscommissie. 

Vandaag nog door het fotoboek gebladerd over de aan-

leg van de banen en de opbouw van het clubhuis. Dan 

zie je pas hoeveel werk is verzet door de leden zelf. Ge-

weldig! Ik hoop dat ik uit deze kennis mag putten wan-

neer het nodig is. 

Mijn vrouw Hanneke speelt al langer bij Harten. Zij is de 

reden van mijn overstap van Duno naar Harten, namelijk 

om samen te kunnen spelen. Maar de praktijk van de 

laatste jaren is dat zij alleen maar contributie betaalt om 

het clubgebouw te mogen schoonmaken. Van tennissen 

komt niets meer door een hardnekkige blessure en door 

haar drukke werkzaamheden als oma. 

Kees van der Tak, bestuurslid en coördinator commissie 
onderhoud, beide a.i. 

Even voorstellen 

 

Kees van der Tak 
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Er zijn 4 teams ingeschreven voor de voorjaarscompetitie 

Dinsdagmorgen 17+ DD team 1:                                                                                                                                                                 

Dita Oosterhuis, Greet Wijnholds, Febi Muller en Marion van Holland 

Dinsdagmorgen 17+ DD team 2:                                                                                                                                                           

Mieke de Bakker, Tonny Peelen, Nancy Jansen, Adri Kokkeel, Ank v.d Born, Hennie Bäcker en Jeannette Weber 

Vrijdagmorgen 50+ HD:                                                                                                                                                                 

Wim Rohaan, Joop Vos, Aad Griffioen, Adrie Wennekes, Wil Dijk en Hung v. Luong 

Vrijdagavond 35+ DD:                                                                                                                                                                   

Tonnie Hagen, Janny v.d. Langemheen, Rianne Overeem, Angelica Philippo, Kim-Sa Luong, Hetty Overeem en  

Willy Brienen 

Speeldata competitie 

DINSDAG 7-apr 14-apr 21-apr 28-apr 12-mei 19-mei 26-mei                                                                                                

Inhaaldagen 14-mei 25-mei 2-jun                                                                                                                                                     

Aanvang wedstrijden 10.00uur 

VRIJDAG 3-apr 10-apr 17-apr 24-apr 1-mei 15-mei 29-mei                                                                                                         

Inhaaldagen 14-mei 22-mei 5-jun 

Aanvang wedstrijden:  HD vrijdagmorgen 10.00uur                                                                                                                                                                                        

             DD vrijdagavond 19.00uur                                                                                                                   

Wedstrijdschema nog niet bekend. Staat t.z.t.  op de site van Harten en van de KNLTB. 

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

Bertus Jansen, vz TC 

 

 

De Activiteitencommissie is nog steeds op zoek naar enkele enthousiaste leden die het team willen verster-

ken. Jan Kluwen en Hendrik Harssema kunnen dit niet alleen. 

Kom op, meld je aan. Samen zijn we sterk. 

Aanmelden en informatie bij Bertus Jansen 

KNLTB  voorjaarscompetitie 2015 

Activiteitencommissie 
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Kerstinstuif 2014 

Zaterdagmorgen, om half elf liep het aardig vol.  

Iedereen had het zijne meegenomen, stokbrood, salade, 
gehaktballetjes, gevulde eieren, quiche, diverse soorten 
kaas, krentenbollen ontbijtkoek en heerlijke (kalkoen?)
(kip?) pootjes. 

En niet te vergeten de overheerlijke pompoensoep. De 
weersverwachting voor de dag was goed, geen wind re-
gen en zon. 

De tos werd uitgevoerd door Ineke, totaal 20 personen. 
Er werd fanatiek getennist zowel door de vrouwen als 
door de mannen. 

Na de eerste twee ronden gespeeld te hebben was het 
tijd om te gaan eten, iedereen liet het zich goed smaken 
door diverse keren op te scheppen. 

Na het eten werd er opnieuw getost. 

Evert had het getroffen, die mocht met de Patrimonium-
laan tennissen en zij wisten van geen ophouden. 

Joop en ik hadden de grootste moeite  tegen Hetty en 
Febi. 

Hetty wist de opslagen (vol 
uit) van Sebastiaan terug te 
slaan. 

Jannie, ook van de partij 
speelde  goed  tegen Ben en 
Joop. 

Nog bedankt voor de tip, dat 
je de bal niet op mag halen bij 
de baan naast je. 

Omstreeks vier uur was het 
afgelopen en hebben we nog 
even gezellig  geborreld, het 
was  een geslaagde dag, 
waar veel gepraat en gela-
chen is. 

Zeker voor herhaling vatbaar! 

Piet. 

Piet van Willigen 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC HARTEN 

op maandag 26 januari 2015 in het clubhuis ’t Hart; aanvang 19.30 uur 

 

AGENDA 

 

1. Opening 

2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering van 27 januari 2014 

 (website www.ltcharten.nl )  

 Eveneens zullen deze notulen ter inzage liggen tijdens de vergadering 

3. Jaarverslag Secretaris: zie Hartslag januari 2015 

4. Jaarverslag Penningmeester: zie Hartslag januari 2015 

5. Verslag Kascommissie 

6. Samenstelling Bestuur 

               

              Dit jaar treedt Bertus Jansen af als algemeen lid en voorzitter AC/TC 

              Het bestuur draagt nu Dita Oosterhuis voor als opvolger 

              Willeke de Kok als penningmeester 

              Kees van der Tak als algemeen bestuurslid  

              Dit jaar treedt Wim Rohaan af als voorzitter. Hij stelt zich herkiesbaar voor een periode           

              van 1 jaar 

             

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 2015 

9.  Uitreiking GOUDEN BOEK 

10. Ledenbestand 

11. Verslag van de commissies:  Technische Commissie 

      Activiteiten Commissie 

      Onderhoud Commissie 

      Kantine Commissie 

      Redactie Commissie 

      Schoonmaak Commissie 

12.        Hartslag digitaal zie bijlage 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

http://www.ltcharten.nl/
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Sebastiaan Hofland 

 
Bijlage bij agenda. 

 

Clubblad LTC Harten digitaal. 

 

Het voorstel van het bestuur aan de Algemene ledenvergadering op 26 januari 2015 is om het clubblad niet meer in 

 een papieren versie uit te geven. 

De advertentieopbrengsten worden elk jaar minder. 

Er wordt bij onze club steeds meer gebruik gemaakt van website en emailberichten als communicatiemiddelen. 

Op het moment dat het clubblad moet worden gemaakt is er geen nieuws meer, alles is al gecommuniceerd via  

email of website. Ons clubblad is bij uitgifte oud nieuws. 

En om het blad te vullen met recepten en gedichten lijkt ons niet wenselijk. 

Wij stellen u voor om 3 tot 5x per jaar een digitale nieuwsbrief uit te laten komen. 

De frequentie is afhankelijk van de hoeveelheid nieuws. 

De adverteerders zullen worden gevraagd om te adverteren in de nieuwsbrief en op de website. 

De kosten van de nieuwsbrief zullen veel lager zijn. Met deze wijziging zullen we ca. € 400,- kunnen bezuinigen en 

 onze bijdrage aan duurzaamheid wordt ook verbeterd. 

Voor de leden die geen emailadres hebben worden de nieuwsbrieven toegestuurd of bezorgd. 

 

LTC Harten 

Het bestuur 

13 december 2014 

 
                                                                                                                                                                     

Tennisser Gerard Scheurleer (1886-1948) was zowel geniaal als complex. Begin vorige eeuw trok hij als speler en als 

coach de aandacht. Daarmee liep hij zijn tijd ver vooruit: Het begrip tenniscoach bestond nog niet. De tennissport stond in 

de kinderschoenen. Scheurleer moest alles zelf uitvinden. Hij behoorde al snel tot de meest invloedrijke figuren in de va-

derlandse sportwereld.  

Bron:Sportgeschiedenis.nl 
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Sebastiaan Hofland 

JAARVERSLAG  2014 
Secretaris LTC Harten, Jeannette Weber 
 
BESTUUR 
Het bestuur van LTC Harten bestaat uit de volgende personen: 
-voorzitter  Wim Rohaan 
-secretaris  Jeannette Weber  
-penningmeester  Willeke de Kok( a.i)  
-algemeen lid  Bertus Jansen 
-algemeen lid                              Kees van der Tak (a.i) 
 
ORGANISATIE  LTC  HARTEN 
LTC Harten bestaat uit een algemeen bestuur en zes commissies: 
-Technische commissie Bertus Jansen 
-Activiteitencommissie  Bertus Jansen 
-Onderhoudscommissie          Kees van der Tak 
-Kantinecommissie  Jannie Smedes 
-Redactiecommissie  Ria Hendriks 
-Schoonmaakcommissie Hennie Bäcker en Jannie Smedes 
-Kascontrolecommissie Ineke van der Tuin en René Evers 
-Ledenadministratie  Dita Oosterhuis 
-Coördinator en baancommissaris   Kees van der Tak 
De website www.ltcharten.nl wordt verzorgd door Wally Huijbregts. 
 
VERGADERINGEN 
Het bestuur is dit jaar zes keer in vergadering geweest, waarvan één keer met de voorzitters van de commissies. 
 
COMMISSIES 
Enkele punten uit de vergadering met het bestuur en de commissies. 
De AC/TC onder leiding van Bertus Jansen. 
In 2014 zijn de meeste activiteiten goed bezocht. Door te weinig interesse is het kennismakingstoernooi niet doorge-
gaan. De laddercompetitie loopt niet.  
Er was iets minder deelname aan het Hartentoernooi. Bertus stopt als toernooileider en heeft in Rinus van der Born 
een goede opvolger gevonden. 
De interne voor- en najaarscompetitie is wisselvallig. Er is wel interesse, maar veel leden laten het te gemakkelijk 
afweten, waardoor dit veel problemen geeft bij de organisatie. 
Bezetting AC/TC 
Bezetting AC was minimaal. Jan Kluwen en Hendrik Harssema hebben met behulp van de TC leden een aantal acti-
viteiten kunnen realiseren waarvan er enkele zijn georganiseerd door de leden. 
Bertus stopt met zijn functie als voorzitter AC/TC. Dita Oosterhuis wordt zijn opvolger. Zij gaat de cursus Verenigings 
Competitieleider (VCL) doen en inmiddels is Dita geslaagd, proficiat! 
Tonny, Rinus en Ineke hebben aangegeven in 2015 door te willen gaan. René Evers stopt wegens drukke werk-
zaamheden. Willy Brienen wordt voorgedragen als TC lid. 
Competities en toernooien 
Een aantal teams heeft meegedaan met de KNLTB competitie.  
De dames van Harten1 zijn kampioen geworden en gaan komende competitie een klasse hoger spelen. 3 Teams 
hebben meegedaan aan de Regiocompetitie en zij zijn 3

e
, 4

e
 en 6

e
 geworden. 

Diverse leden hebben deelgenomen aan Open toernooien in de regio waarbij goede resultaten zijn gehaald. 
Training 
Dit jaar zijn we gestart met Sebastiaan Hofland als trainer. Hij traint op vrijdagavond en zaterdagmorgen. In oktober 
zijn de trainingen geëvalueerd. Het aantal lessen loopt zo goed dat Sebastiaan uitbreiding heeft gevraagd met in-
gang van november dit jaar. 
Tossen 
Het tossen is wisselvallig. Wel was er vraag naar de donderdagavond toss. Er is een proefperiode geweest van 8 
weken. Omdat de opkomst van de tossers tegenviel en hierdoor de vaste tennissers niet meer vrij konden spelen is 
besloten hier geen vervolg aan te geven. 
 
Commissie Onderhoud (Kees van der Tak) 
Het eerste deel onder toezicht van Henk Onderstal. Henk heeft nog een offerte aangevraagd voor 8x LED armatu-
ren. Kosten 15.958 euro. Terugverdientijd is 65 jaar, dus geen optie. 
Clubhuis heeft nieuw meubilair en nieuwe verlichting gekregen. 
Nieuw trapje is aangebracht aan de zijkant clubhuis. 
Tuin is geadopteerd door Marion van Holland en Hendrik Harssema. 

http://www.ltcharten.nl


 

 

Pagina 15 H A R T S L A G   

J A N U A R I  2 0 1 5  

In oktober zijn de taken overgenomen door Kees van der Tak. 
Onderzocht wordt of een tijdklok een oplossing zou kunnen zijn om te voorkomen dat de baanverlichting blijft bran-
den, hetgeen al een paar keer is voorgekomen. Maar dit is technisch niet mogelijk. Daarom wordt nu een oplossing 
gezocht door plakkers op de schakelaars aan te brengen, waardoor zichtbaar wordt wanneer deze uit zijn. Hopelijk 
werkt dit afdoende. Verder lijkt het baanonderhoud goed te verlopen. 
Zuidzijde  clubhuis is gelakt. 
Internet via WIFI op toernooidagen is mogelijk zonder extra kosten. 
 
Onderdeel van plannen in 2014 die niet zijn uitgevoerd: 
Overleg of het een idee is bij de fietsenstalling worteldoek met grind erop aan te leggen 
Nieuwe tennisnetten zijn nog niet echt nodig, gaarne advies van de TC 
Maken van inventarislijst van het bezit van LTC Harten. 
 
De kantinecommissie o.l.v. van Janny Smedes heeft een goed team met weinig problemen. 
Met toestemming van het bestuur zijn de prijzen van de consumpties afgerond, een hele verbetering. 
Aangeschaft zijn bonnen voor de gratis consumpties voor de leden die zich verdienstelijk maken. Het is dan transpa-
rant wat daarvan de uitgaven zijn. 
Het natje en het droogje tijdens het Open Hartentoernooi heeft een batig saldo opgebracht. 
De nieuwe koffiemachine is een goede aanschaf.  
Proefleden hebben tijdelijk een sleutel van de banen. Met de nieuwe leden hopen we met elkaar een goed 2015 te 
krijgen. Als er leden zijn die het team willen versterken zijn zij van harte welkom. 
 
Redactiecommissie (Ria Hendriks) 
Ria Hendriks stelt het bestuur voor om het clubblad te laten vervallen. 
Er is een vermindering van de adverteerders en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van onze website en             
emailberichten als communicatiemiddelen.. 
Er is op het moment dat het clubblad uitkomt geen nieuws meer te bedenken. En om de Hartslag te vullen met re-
cepten en gedichten is niet wenselijk .Er zal wel 3 tot 5x per jaar een digitale nieuwsbrief uitkomen, de frequentie is 
afhankelijk van de hoeveelheid nieuws. 
Aan de leden die geen computer of e-mailadres hebben worden de nieuwsbrieven toegestuurd. 
In de eerstvolgende ALV vergadering wordt aan de leden gevraagd wat zij hiervan vinden. 
 
De schoonmaakcommissie (Hennie Bäcker) 
Deze bestond dit jaar uit 22 deelnemers. Volgens een rooster wordt er wekelijks door 2 leden schoongemaakt. Op 
woensdag 23 april hebben we de grote schoonmaak gehouden. 
Het nieuwe meubilair is een goede verbetering. De meubels zijn minder zwaar en dat maakt het schoonmaken aan-
zienlijk makkelijker. Complimenten voor degenen die ervoor gezorgd hebben dat het clubhuis een vrolijke eigentijdse 
sfeer heeft gekregen. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 2014 
Deze vond plaats op zaterdag en werd goed bezocht. Jan Kluwen en zijn vrouw verzorgden op een voortreffelijke 
wijze de catering. 
 
LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 
In januari en februari van dit jaar is een onderzoek ingesteld naar de tevredenheid binnen onze club. 
De algemene tevredenheid was goed tot zeer goed. 
 
STAMPPOTTOERNOOI 
Het bekende stamppottoernooi vond plaats op zaterdagmiddag 1 februari. Eerst werd er getennist in de  prachtige 
tennishal van Keltenwoud in Bennekom. Na  afloop was er een stamppotbuffet in ons eigen clubhuis. Iedereen liet 
het zich goed smaken. 
 
INTRODUCTIE NIEUWE LEDEN 
Vond plaats op 22 maart. Er was voldoende  belangstelling van de nieuwe leden om op de kennismakingsdag aan-
wezig te zijn. 
 
SPEK UW CLUBKAS 
Onze leden hebben door boodschappen te doen bij de supermarkt PLUS 70 euro gespaard door middel van kassa-
bonnen. 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 grote tafel geworden. 
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LADIESDAY 
De ladiesday op 28 juni mocht zich weer verheugen op een grote belangstelling .Het weer was prachtig. Een van de 
nieuwe leden had de middag van haar leven. 
 
BOKKENDAG 
Deze ging gelukkig dit jaar wel door op 21 juni. Een enthousiast belteam had 23 bokken weten te schieten. De foto’s 
staan op de website en commentaar is overbodig. 
 
G-TENNIS 
G-Tennis is bedoeld voor mensen met een beperking. Zij tennissen altijd in de Riijnkom en men vond het een feest 
om in de maand juni bij ons op de banen te tennissen. Volgend jaar willen zij weer komen. 
Ook het galmproject vond plaats in juni. Van beiden is Hennie Bäcker de contactpersoon. 
 
RENKUM BEWEEGT 
Onze tennisvereniging had zich hiervoor via de gemeente aangemeld. 
30 mensen hebben zich hiervoor opgegeven. Met dank aan Rinus van den Born en Janny van de Langemheen, die 
deze groep gedurende 6 weken op een voortreffelijke manier begeleid hebben. 
12 Mensen krijgen een proeflidmaatschap en we hopen natuurlijk dat ze definitief lid worden. 
 
KOEK- EN SOEPTOERNOOI 
Tennis en daarna soep is een geweldige combinatie. 
 
KERSTINSTUIF 
Met een kleine groep tennissers werd genoten van een geweldig kerstbuffet waaraan iedere deelnemer zijn steentje 
had bijgedragen. 
 
LEDENBESTAND 
Op 19 december  2014 stond het ledenbestand op 133 leden. De ledenadministratie wordt verzorgd door Dita Oos-
terhuis. 
 

Kea Bouman was in 1927 de enige Nederlander ooit die Roland Garros won 

 

Bron: sportgeschiedenis.nl 
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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 

SCHEVENINGEN: Tijdens 

de finales om de Neder-

landse tenniskampioen-

schappen 1968 heeft MA-

RIJKE JANSEN de titel-

houdster van verleden 

jaar, Astrid Suurbeek ver-

slagen. De setstanden wa-

ren 7-5, 3-6 en 6-1. Op de 

foto: de nieuwe kampioene 

na afloop van de wedstrijd. 

 

Bron: geheugenvanneder-

land.nl  



 

 

 

Begroting van 2015                                                                                                                                                                                           

De onderstaande tabel bevat de begroting voor 2015 zoals voorgesteld in de bestuursvergadering van 1 december 2014 uitgaande 

van ongewijzigde contributie. Ter vergelijking bevat de tabel ook de begroting en de werkelijkheid voor 2014. De posten van de begro-

ting van 2015 zijn aangepast zodat ze beter passen bij de huidige inkomsten en uitgaven. Bij de begroting van 2015 staat waar de 

inkomsten en uitgaven van de vervallen posten vanaf 2015 worden ondergebracht. 

 

 

 

begroot 
2014 

werkelijk 
17 dec 
2014 

 
begroot 

2015 

Inkomsten   Inkomsten  

Contributies 15.750 16.991 Contributies+ inschrijfgeld 16.000 

Donateurs 0 0 (vervalt)  

Sponsors 300 300 Sponsors + Advertenties 1.000 

Sleutelgeld 0 0 (naar kantine)  

Introducees 0 0 (naar kantine)  

Inschrijfgelden 120 0 (naar contributies)  

Lesgeld 0 0 (vervalt)  

Advertenties 500 935 (naar Sponsors + Advertenties)  

Competitiebijdrage 400 476 Competitiebijdrage 400 

Kantine 2.800 3.300 Kantine 3.000 

Subsidie Gem. Renkum 0 0 (vervalt)  

Rente 750 928 Rente 750 

Diversen 275 295 Diversen 100 

Uit bestemmingsreserve voor in-
vesteringen clubhuis 

3.000 3.000   

Totaal inkomsten 23.895 26.225 Totaal inkomsten 21.250 

     

Uitgaven   Uitgaven  

Gas, Water, Elektriciteit (main & 
vitens) 

2.500 1.476 
Gas, Water, Elektriciteit (main & vitens 
&GBLT) 

2.385 

Onderhoud terrein en gebouw 2.035 877 Onderhoud terrein en gebouw 1.465 

Onderhoud tennisbanen 2.400 2.225 Groot onderhoud + wekelijks onderhoud 2.500 

Pacht 50 0 (vervalt)  

Waterschap, zuiveringsheffing 
(tricijn) 

85 78 (naar Gas, Water, Elektriciteit)  

Rioolrecht (gemeente) 375 353 
(naar OZB, zit in één aanslag van gemeen-
te) 

 

Onroerende zaak belasting 
(gemeente) 

750 701 OZB+rioolrecht 1.155 

KNLTB 1.650 1.603 KNLTB 1.650 

Clubblad 450 578 Clubblad 500 

TC/AC 500 526 (naar verenigingskosten)  

Verenigingskosten 200 183 Verenigingskosten + AC/TC 750 

Telefoon, porti, postbus, digitenne 600 492 KPN telefoon + digitenne + postbus 600 

Verzekeringen 1.000 1.118 Verzekeringen 1.145 

Bank- en girokosten 175 172 Bank- en girokosten 200 

Overige/zwoegersdag 0 0 Overige/zwoegersdag 400 

Aanschaf nieuwe koffiemachine 1.100 1.083   

Investeringen Clubhuis 3.000 3.000   

Totaal uitgaven 16.870 14.465  12.750 

     

Afschrijvingen   Reserveringen  

Afschrijvingen clubhuis 2.000 2.000 Reservering clubhuis + inventaris 2.300 

Afschrijving baanverlichting 415 415   

Afschrijving banen 7.610 7.610 Reservering banen + verlichting 6.200 

Afschrijving koffiemachine 0 0   

Totaal afschrijvingen 10.025 10.025 Totaal reserveringen 8.500 

     

Exploitatieresultaat -3.000 1.735 Exploitatieresultaat 0 
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Balans   15-12-2014 15-12-2013 15-12-2012 

Activa         

Clubhuis 't Hart € 39.010       

Afschrijving clubhuis € 24.010       

   Boekwaarde   € 15.000 € 17.000 € 19.000 

          

Inventaris € 0 € 0 € 0 € 0 

          

Tennisbanen oud € 58.261       

Tennisbanen nieuw € 42.245       

Afschrijving tennisbanen oud en nieuw € 69.686       

   Boekwaarde   € 30.820 € 38.430 € 46.040 

          

Baanverlichting € 7.120       

Afschrijving baanverlichting € 7.120       

   Boekwaarde   € 0 € 415 € 830 

          

Subtotaal   € 45.820 € 55.845 € 65.870 

          

Liquide middelen   € 78.675 € 69.929 € 57.609 

          

Totaal   € 124.495 € 125.774 € 123.479 

          

Passiva         

Bestemmingsreserve (vervanging banen. clubhuis etc.)   € 65.000 € 55.000 € 45.000 

Nog te betalen kosten   € 0 € 0 € 0 

Eigen vermogen   € 57.774 € 68.291 € 78.073 

Exploitatieresultaat   € 1.721 € 2.483 € 406 

Totaal   € 124.495 € 125.774 € 123.479 

Koning Gustav V van Zweden op 74-

jarige leeftijd tijdens een tenniswed-

strijd op een toernooi in Nice. Frankrijk, 

datum onbekend [voor 1941].  

Bron: geheugenvannederland.nl  
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Beste Hartenleden, 

 

Wij willen u erop attent maken dat er een EHBO 

doos aanwezig is op ons tennispark. 

Deze bevindt zich links op de plank boven de kap-

stok in de dameskleedkamer. 

 

EHBO doos 

 Tenniskampioenschappen Nederland-USA in Scheveningen, 1928. 

Damesdubbel. 

Bron: geheugenvennederland.nl 



 

 

 

Wimbledon in de jaren 30 

Bron: parkwimbledon.nl 
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-  Nieuwjaarsreceptie   zaterdag 3 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur 

- Stamppottoernooi       zaterdag 31 januari  van 13.00 uur tot 17.00 uur   

      daarna eten in clubhuis 

- Krokuscompetitie    22 februari t/m 5 april (zondagmiddag) 

- Introductie nieuwe leden   zaterdag 21 maart vanaf 11.00 uur 

- Voorjaarscompetitie KNLTB  2 april t/m 6 juni (incl. inhaaldagen) 4 teams    

      speeldagen dinsdag en vrijdag  

- Zomeravondcompetitie KNLTB  woensdagavond mei / juni (info KNLTB volgt nog) 

- Open Harten Toernooi 45+   zondag 26 april t/m zondag 3 mei 

- Galmproject    april / mei 1 avond (datum volgt nog) contactpersoon Hennie Bäcker 

- Renkumse clubkampioenschappen  5 t/m 12 juli. Organisatie Harten, Duno en Bakkershaag 

- G tennis     9/6 t/m 7/7. Dinsdagavond 18.00 uur - 19.00 uur                                                                                 

      contactpersoon Hennie Bäcker 

- Bokkendag    zaterdag 20 juni  

- Ladiesday     zaterdag 27 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur 

- Regiocompetitie    juni, juli en augustus (dinsdagochtend) max. 3 teams 

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

- Koek- en soeptoernooi   zaterdag 21 november 

- Oliebollentoernooi    zaterdag 19 december 

              

 

 

 

  Toss tijden 

 -  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 

Bankrekening  NL28INGB0003724413  

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  Bertus Jansen  Prins Bernhardlaan 45   0317 – 350156 

      6866 BW  Heelsum   jansensw@hetnet.nl 

Algemeen lid a.i.  Kees van der Tak  Bennekomseweg 14   0317—317562    

      6866 DD  Heelsum   kees@vdtak.eu 

   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 

 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 

Voorzitter a.i.  Kees van der Tak      0317 – 317562 
 
   Henk van Holland      0317 - 316730 
 
   Joop Vos       0317 - 315741 
 
Baanonderhoud  Bram van Ommeren 
 
 

Mieke de Bakker  0317 - 318139  Gerrie Overmars   0317 - 315161   
  
Corrie van Ee  0318 - 415228  Geep Peelen   0317 - 317596 
 
Ria Hendriks  0317 - 350201  Jannie Smedes (voorzitter)  0317 - 310870    
 
Jan Kluwen  0317 - 316598  Rikie Tiemessen   0317 - 314984 
 
Janny v.d. Langemheen 06 - 28824388  Ineke van der Tuin   0317 - 314054 
 
Kim Luong   0317 - 313861  Jeannette Weber   0317 - 319466 
  
Jos van Megen  0317 - 842302  Ans Weggemans   0317 - 416087 
 
Hetty Overeem  0317 - 311024  

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 
 

          wallyhbs@gmail.com 

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 

 

 

R E D A C T I E  

 

Wij  

danken onze    

adverteerders van                         HARTE(N) 

 Een tennisgezelschap van dames en heren, Nederland 1911.    

 

Wilt u de Hartslag 

in kleur bekijken, 

ga dan naar 

www.ltcharten.nl 


