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Ditmaal geen uitgebreide nieuwsbrief maar wel informatie over de komende
activiteiten en over verschillende competities waarvoor u zich weer kunt
inschrijven.
Tevens een mooi verslag door Wil Dijk van ons belangrijkste toernooi:
Het Rabo Harten Open.
Ook dit jaar weer een groot succes met maar liefst 75 deelnemers.
Onze dank gaat uit naar de sponsors: Rabobank, Tennis Store NL en geheel
spontaan Richard van Zeist.
En natuurlijk naar de organisatoren van dit toernooi die alles weer uitstekend
hebben verzorgd.
Een link naar de foto’s van het Rabo Harten Open kunt u vinden op pagina 1
en 4.
In deze nieuwsbrief krijgen de heren extra aandacht: Speciaal voor hen een
mededeling. (Zie pagina 5)
Ik wens u veel leesplezier en een sportieve tijd.

_________________________________
_________________________________________________________________________
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Regionale Recreantencompetitie
Van 23 juni t/m/ 25 augustus wordt er op de dinsdagen weer de
recreantencompetitie gespeeld.
Inschrijven vóór 25 mei.

Meer informatie vindt u hier.

__________________________________________________________________________

KNLTB najaarscompetitie op
vrijdagmiddag
Er kan weer worden ingeschreven voor de KNLTB najaarscompetitie door
maximaal 2 teams.
Inschrijven vóór 25 mei.
Meer informatie vindt u hier.
Het inschrijfformulier vindt u hier.

___________________________________________________

KNLTB najaarscompetitie op zaterdag
Naast de 50+ najaarscompetitie op vrijdagmiddag kan er ook worden
ingeschreven voor de zaterdagmiddag 17+ najaarscompetitie

Er kunnen zich maximaal 2 teams opgeven. Deelnemers moeten geboren
zijn voor 1 januari 1999.
Inschrijven vóór 25 mei.

Meer informatie vindt u hier.
Het inschrijfformulier mixedteam vindt u hier.
Het inschrijfformulier herenteam vindt u hier.

___________________________________________________

(Terug naar boven)
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Rabo Harten Open 2015
Wil Dijk

Mijn verslag van het 12e Harten Open 45+ toernooi
Het is alweer ruim een week geleden dat het Harten Open Toernooi werd
gehouden.
Na een ‘bakbeurt’ op Koningsdag onder leiding van Ineke van den Abeele,
vroeg Ria Hendriks mij of ik misschien een stukje wilde schrijven over het Harten
Toernooi.
Ik aarzelde in eerste instantie, ook omdat vorige stukjes van Dita of mijn hand,
de indruk gaven dat ze niet gelezen werden omdat we nooit een reactie
kregen.
Maar nadat ik Ria nog eens in haar grote bruine ogen had gekeken, kon ik
haar verzoek toch moeilijk weerstaan.
Terugkijkend op een aantal weken geleden, mogen wij wel concluderen dat
er sprake was van een uitstekend gehouden toernooi. Alles liep op rolletjes,
het weer was uitstekend, behalve de laatste dag, maar dat mocht de pret
niet drukken. Rinus en alle andere mensen, die bij de organisatie betrokken
waren, mogen terugzien op een zeer geslaagd toernooi, waaraan door een
ieder met veel inzet en enthousiasme is meegewerkt. Vooral Rinus – die het
toernooi voor de eerste keer helemaal zelf organiseerde – (met Bertus nog op
de achtergrond als helpende hand) heeft een groot compliment verdiend.
De enige kritiek die werd vernomen was van deelnemers, die soms 2x op een
dag moesten tennissen. Ook was dit soms niet te vermijden omdat men alleen
in de weekenden kon spelen of voor meerdere onderdelen had
ingeschreven. Maar ja, critici heb je altijd. Evert bijvoorbeeld, moest op
zondag 2x achter elkaar spelen, maar had moeite met zijn tegenstanders, die
ruzie liepen te maken waardoor hij niet in zijn ‘vloeiende’ spel kon komen.
Voor de rest alleen maar lof en waardering. Zelf heb ik van dichtbij de
prestaties meegemaakt van de ‘bakploeg’ onder leiding van Ineke, die zelf
iedere dag van ’s middags tot laat in de avond aanwezig was. Zo zijn er
enorm veel hamburgers, croquetten, pannenkoeken en kipsaté’s gebakken,
en dit alles op een zeer diervriendelijk en hygiënische manier. De hamburgers
en croquetten werden stuk voor stuk de avond van te voren ingepakt en
keurig gesorteerd in de koelkast in de schuur opgeborgen. Zelfs Rob van de
Smaakpolitie had het niet beter kunnen doen.
En zelfs toen een tennisduo uit Eck en Wiel om 23 uur nog een hamburger
wilde, was ze niet te beroerd om alles weer tevoorschijn te halen om voor
deze mensen nog 2 hamburgers te gaan bakken.
Een aparte vermelding verdient nog het pannenkoeken bakken. Er werden
zelfs gember pannenkoeken gebakken, waarvan Hans Weber (de man van
Jeannette) wist te vertellen dat ze potentieverhogend werkten, maar verdere
details hierover wilde hij niet kwijt………! Naast de ‘warme hap’ was er
natuurlijk de uitstekende verzorging door de dames van de barcommissie.
Ook zij stonden iedere dag weer klaar, tot diep in de avond, om het publiek
en de dames en heren deelnemers van drankjes en hapjes te voorzien.
Het meest belangrijke – het tennis zelf – moet natuurlijk ook niet onvermeld
blijven.
De meeste deelnemers hadden ingeschreven in de sterktes 7 en 8, maar in
de 6 waren ook spannende wedstrijden te zien. De dames en heren die de
finale op zondagmiddag moesten spelen in de HD en DD 6 moesten in de
regen spelen, waardoor men uiteindelijk ‘nat tot op het hemd’ de baan af
kwam. Dat was dus een echte ‘cooling down’.
Zo gingen Dita en Greet en Bart van Roest en Evert van Heerd in de stromende
regen druipend ten onder.
En dat allemaal voor een goed doel n.l. het hart, eigenlijk voor iedereen je
grootste vriend. Normaal gesproken sta je er niet zo bij stil en let je niet zo op
dit belangrijkste levensorgaan, maar owee als het niet meer zo tikt en je een
afspraak moet maken met de cardioloog!!!
Ook deze keer is er door Harten een aardig bedrag bij elkaar getennist en
(Terug naar boven)
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mag de vereniging trots zijn dat zij voor dit goede doel weer voor een
bijzondere bijdrage heeft zorggedragen.
Voor de rest kan ik natuurlijk niet al de hoogtepunten van het toernooi gaan
herhalen.
Wel wil ik nog even iets kwijt over de twee aanstormende talenten Ben
Peters en Wim Burger. Nog maar net lid van de LTC Harten en nu samen al
de winnaars van de HD8 en Ben heeft met Jeannette ook nog de tweede
plaats behaald in de GD8. Dat belooft wat voor de toekomst!!!
Hopelijk wordt het volgend jaar weer zo’n geslaagd toernooi en wie weet
staat er dan wel een heuse partytent voor de frituur- en bakgelegenheid.
Henk van Holland had dit jaar samen met Kees van der Tak voor een fraaie
overkapping gezorgd, bestaande uit zeildoek met een aantal surfmasten
als dragers, en daarvoor hulde, maar een kleurrijke partytent hoeft toch niet
zoveel te kosten en kan de juiste stemming nog extra verhogen!
Ik had al last van mijn knieën, maar na het schrijven van dit verhaal heb ik
ook nog last van mijn pols.
________________________________________________________________________

Uitslagen Rabo Harten Open 2015
GD 8 winnaars Piet en Cockie Bos 6 6
Jeanette Weber en Ben Peters 4 3
HD 8 winnaars Ben Peters en Wim Burger 6 1 6
Henk Geurts en Aad Griffioen 4 6 4
GD 7 winnaars Sake de Vlas en Mieke Parmet 6 6
Dorien v d Blink en Gert ten Haaf 4 2

Alle winnaars:

VAN
HARTE
GEFELICITEERD

HD 7 winnaars Koos Broere en Samir Hamoud 6 6
Piet Bos en Henk Schreuder 2 4
DD 7 winnaars Harriette Venema en Anita v d Berg 6 6 6
Ria v Dipten en Agnes Harkema 3 7 4
GD 6 winnaars Wim v Raavenswaaij en Wilma Leushuis 6 6
Bart en Barbalina den Otter 2 3
HD 6 winnaars Richard v Zeist en Cor Veer 6 7
Bart v Roest en Evert v d Heerd 3 6
DD6 winnaars Febi Muller en Conny v Til 6 6
Dita oosterhuis en Greet Wijnholds 4 3

De wedstrijdleiding.
Rinus v d Born.
________________________________________________________________________

Foto’s Rabo Harten Open

________________________________________________________________________

Rinus van den Born

(Terug naar boven)
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Toiletgebruik door de heren
De Hartendames

Beste Hartenheren,
Helaas komt het nog veel te vaak voor dat de heren op ons tennispark
gebruik maken van het damestoilet. Dat is onwenselijk en erg vervelend
voor de dames die na een herenbezoek de kans lopen om op een natte
toiletbril te moeten gaan zitten. En dat “natte” komt echt niet van de regen
of van condens!!! En dan maar niet te spreken van de spatten op de muur
en op de vloer die toch echt niet na een herenbezoek opgeruimd worden
door de daders. Heren, jullie hebben zelf een toilet, en ja, het is drie stappen
verder lopen maar maak daar alsjeblieft gebruik van.
Voor de heren die dit verzoek aan hun laars lappen en stoïcijns doorgaan
met het plassen op het damestoilet hebben wij een aardige verrassing: We
gaan een “schandbrief” publiceren. Heren die betrapt worden op een
Het damestoilet

bezoek aan het damestoilet komen met naam en toenaam in deze
schandbrief te staan. Deze brief zal in de nieuwsbrief gepubliceerd worden
en heren, mocht u “beroemd” willen worden dan is dit uw kans: de
schandbrief wordt ook op de website geplaatst zodat iedereen die de
website bezoekt dit meteen even kan lezen. Tja, ik zou me wel twee maal
bedenken…………
En voor de heren die dit verzoek wel ter harte nemen: Dank jullie wel, de
dames kunnen met een gerust hart omkleden en gebruik maken van een
schoon damestoilet.

________________________________________________________________________

(Terug naar boven)
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Clubgegevens
MEI 2015

Voor de clubgegevens klikt u……………………………. hier
Voor onze website klikt u………………………………….. hier

Z

M

D

W

D

Voor de activiteitenkalender en de tosstijden klikt u... hier
Baanreglement………………….……………………………hier

________________________________________________________________________
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JUNI 2015

Komende activiteiten
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De komende clubactiviteiten zijn:
Galmproject

april / mei

G-tennis dinsdagavond 18.00-19.00 uur

26 mei t/m 23 juni

Bokkendag

20 juni

Regiocompetitie

23 juni t/m 25 augustus

Ladiesday

27 juni

JULI 2015
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Tennisles
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Als u de basistechnieken van het tennis (beter) onder de knie wilt krijgen,
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dan bestaat de mogelijkheid om tennisles te nemen.
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U kunt dan contact opnemen met
Sebastiaan Hofland
06-51746066
info@tennisschoolhofland.nl
www.tennisschoolhofland.nl
inschrijfformulier tennislessen

________________________________________________________________________

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar

Feestdagen in 2015
Goede vrijdag

3 april

Pasen

5 en 6 april

Koningsdag

27 april

Bevrijdingsdag

5 mei

Hemelvaart

14 mei

Pinksteren

24 en 25 mei

Kerst

25 en 26 dec.

riahendriks09@hotmail.com

In het clubhuis liggen altijd enige exemplaren van de nieuwsbrief ter inzage.

(Terug naar boven)
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Wij danken onze
adverteerders
van
HARTE(N)

JURIDISCH ADVIESBUREAU
WESSING
Mr. P. Wessing BA
Europalaan 86, 6871 BZ Renkum
Telefoon: 0317-356038 / 06-44833793
Rechtsgebieden:
Huurrecht, Arbeidsrecht, Burenrecht,
Consumentenrecht, Ondernemingsrecht
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