
 
  

Wim Rohaan 

 

 

Het tennisseizoen is weer in volle gang. 

De voorjaarscompetitie zit er op. De regiocompetitie komt er weer aan. 

Het damesteam 1 met Dita, Greet, Febi, Jennie en Alie zijn in de bloemetjes 

gezet, want ze zijn kampioen geworden en promoveren naar de 1e klasse . 

Dames namens alle leden van Harten van harte gefeliciteerd met jullie 

kampioenschap. Jullie hebben een bijzonder goede prestatie geleverd. We 

zijn trots op jullie. 

 

Het open Hartentoernooi was een groot succes, het weer was wel iets minder 

dan andere jaren. 

Maar er was een goede en gezellige sfeer. Naar het goede doel  de 

Hartstichting is € 300,- overgemaakt. Bijeen getennist door de deelnemers van 

het open toernooi. 

Alle vrijwilligers van onze club mijn grote dank voor jullie medewerking aan dit 

toernooi. 

Het was allemaal weer tot in de puntjes geregeld. En er bleef voor de 

penningmeester een leuk bedrag over voor in de clubkas. 

Naast de Rabobank als jarenlange sponsor is er een tweede sponsor 

gevonden nl. Tennis Store NL met vestigingen in Veenendaal en Oosterbeek. 

Ze zijn ook adverteerder van de nieuwsbrief en website geworden. Mijn dank 

voor jullie sportieve medewerking. 

 

Er is een opvolger gevonden voor Wally Huijbrechts, die heeft aangegeven 

om te stoppen met de website. 

Wally mijn grote dank voor al die jaren dat je onze website hebt beheerd. 

Je hebt je taak altijd goed en met veel nauwgezetheid uitgevoerd. 

Fijn dat nu Harm Wezel bereid is gevonden, om deze taak op zich te nemen. 

Veel succes Harm, als webmaster van LTC Harten. 

Het mailadres van de webmaster is  redactie@ltcharten.nl 

Stuur een bericht voor de nieuwskolom en het komt er op. 

Nog niet de website bezocht? Zie www.ltcharten.nl 

Het laatste nieuws kunt u daar volgen. 
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Dita Oosterhuis, voorzitter TC/AC 

 

 

Wij willen graag een “onderdeel” van ons baanreglement onder jullie 

aandacht brengen. 

 

Reden hiervoor is het volgende: 

 

Binnen onze vereniging zijn er diverse groepjes die op vaste tijden in de week 

met elkaar tennissen, daar is uiteraard niets mis mee, alleen maar leuk dat er 

zo enthousiast wordt getennist.  

Maar dit wil niet zeggen dat men het alleenrecht op de baan kan doen 

gelden, zoals sommige spelers doen voorkomen, andere leden hebben 

evenveel recht. 

Helaas komt het nogal eens voor dat, wanneer zich andere spelers 

aandienen, de “vaste” groep onder veel gemopper en ongepaste 

opmerkingen de baan verlaat. 

Ook de nieuwe leden vragen zich soms af wanneer zij “mogen” spelen omdat 

er al zoveel vaste groepjes zijn. 

Dit is natuurlijk niet de bedoeling! Wanneer men, ongeacht de tijd of dag, wil 

spelen en het team is compleet, dat wil zeggen met twee of meer, dan dient 

de langst spelende partij na een half uur de baan te verlaten. 

Uitzonderingen zijn de eventueel te spelen competities en toernooien. 

 

Daarom is het goed wanneer alle leden van onze vereniging het 

baanreglement nog maar eens doornemen, bovendien staan er nog meer 

zaken in die interessant zijn om te weten. 

Het is allemaal te vinden op onze website: www.ltcharten.nl onder het kopje 

‘AC/TC’. 

 

 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

Baanreglement 

 

 

(Terug naar boven) 

 

 

We hebben sinds kort een nieuw logo. 

Dit logo is ontworpen door Ineke van den Abeele samen met haar broer 

Rob Busser. 

Ineke mijn dank voor dit mooie dynamische ontwerp. 

Er is een Hartenvlag besteld met dit nieuwe logo. 

Als de vlag is geleverd, dan zal Ineke deze vlag als eerste in de vlaggenmast 

hijsen op ons park.  

 

Juni 2015 WHR 
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Voorjaarscompetitie Dinsdag Morgen  

DD Harten 1 Kampioen 
 

 

 

Greet Wijnholds, teamcaptain  

 

Als kampioen van vorig jaar nu spelend in de 2de klasse gaan we met frisse 

moed beginnen aan de voorjaarscompetitie 2015. 

Febi, Dita, Marion en Greet gaan dit jaar met z’n vieren aantreden in de 2de 

klasse, maar omdat Marion tijdens de wintersport een ernstige blessure opliep 

kan ze niet meedoen en zeker een jaar niet tennissen. Marion wij wensen je 

een spoedig herstel en hopen dat je volgend jaar weer van de partij bent.  

Daarom moesten we op zoek naar een paar nieuwe speelsters. Jennie Struik 

en Ali Noomen zijn ons team komen versterken waar wij heel blij mee zijn!!! 

Op 7 april begonnen we thuis met onze 1ste wedstrijden en die werden 

gewonnen met 4-0. Dat ging niet al te moeilijk en de volgende 3 wedstrijden 

hetzelfde scenario. 

Ons eerste jaar in de 2de klasse ging voorspoedig. Op 12 mei kwam T.C. de 

Linden 2 bij ons in Heelsum. Zij stonden op de 2de plaats en hadden 2 punten 

achterstand op Harten. De wedstrijden waren heel spannend en uiteindelijk 

werd het toch nog 2-2. Ondanks het feit dat ze met 2 sterke invallers speelden.  

Op 19 mei weer gewonnen met 3-1 dus nog steeds uitzicht op het 

kampioenschap.  

Dinsdag 26 mei op weg naar Wolfheze om onze laatste wedstrijden te spelen. 

Een beetje gespannen begonnen we met de wedstrijden maar de zenuwen 

waren snel verdwenen. Dita en Jennie wonnen vrij gemakkelijk in 2 sets,  Febi 

en Greet hadden 1 set gewonnen toen Berti van het team Wolfheze een 

blessure op liep en helaas niet meer verder kon spelen. Dit betekende dat het 

inmiddels 3-0 voor Harten was. De laatste wedstrijd moest de beslissing 

brengen. Greet en Ali hebben na een zinderende wedstrijd uiteindelijk met 2-

1 in sets gewonnen. Dita, Jennie, Febi en onze vaste supporters (Wil is bij al 

onze wedstrijden aanwezig geweest) zagen het af en toe niet meer zitten zo 

spannend was het, vooral de laatste set.  

De einduitslag 4-0, dit betekent dat team 1 kampioen is geworden en 

promoveert naar de 1ste klasse. 

De voorzitter Wim Rohaan was er ook om ons aan te moedigen maar kon niet 

blijven om de bloemen te overhandigen. Deze taak werd overgenomen door 

Kees van der Tak die ons allemaal een mooi boeket overhandigde.  

Ook van onze tegenstanders kregen wij een mooie roos en hebben we 

getoast met een glaasje bubbels op het kampioenschap. 

De dag hebben wij feestelijk afgesloten met een fantastisch etentje waar 

Jennie ons voor had uitgenodigd.  

Het was heerlijk, nog bedankt Jennie. 

 

Febi, Dita, Jennie en Ali ik wil jullie hartelijk danken voor een hele leuke 

voorjaarscompetitie!!!  
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Damesteam Harten 1 

 Van Harte 

Gefeliciteerd  

met jullie 

Kampioenschap 

        V.l.n.r. Febi, Greet Jennie, Dita, Ali 

(Terug naar boven) 

 



  

Adrie Kokkeel, teamcaptain 

Vanachter een glas wijn kijken wij terug op dit seizoen. 

Hoewel wij dit jaar weinig punten hebben gehaald en als laatste eindigen, 

hebben wij een goede tijd gehad. 

Wij zijn zeker niet kansloos van de baan geveegd. Er waren spannende 

partijen bij, veel deuce en tiebreak. Het waren sportieve tegenstanders en 

de sfeer was prima. 

En nu is het al weer afgelopen. We praten nog wat na, drinken een glas en 

eten lekker. 

We hebben een leuk team en dat staat voor ons bovenaan. 

 

Mieke de Bakker 

Nancy Jansen 

Jeanette Weber 

Tonny Peelen 

Ank v.d. Born 

Hennie Bäcker 

Adrie Kokkeel 

 

________________________________________________________________________ 
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(Terug naar boven) 

 

Voorjaarscompetitie Dinsdag Morgen  

DD Harten 2 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tonny, Mieke, Jeannette, Nancy 

Adrie, Ank, Hennie 

Tonny, Jeannette, Nancy 
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Adrie Wennekes, teamcaptain 

 

 

Team: Aad, Ben, Hung, Joop, Wil, Wim en Adrie 

 

Dit jaar besloten wij ons voor de eerste keer in te schrijven voor deze 

competitie, deze bleek onder district Utrecht te vallen, dus lange reizen, wel 

leuk om andere nieuwe verenigingen te bezoeken.  

                                                                                                                                              

We begonnen goed met een gelijk spel in Leusden en visioenen over 

kampioenschappen kwamen al op ons netvlies.  

Helaas in de wedstrijd tegen  Austerlitz sloeg voor de eerste keer het noodlot 

toe, Joop zijn achillespees zei “knap.” Toch pakten we nog 1 puntje, 1-3. 

 

Na de vierde wedstrijd wilden ook de knieën van Wil niet meer en moesten 

we de Transfermarkt op voor aanvulling van het team. Het lukte om het 

jonge talent Ben binnen te halen en deze heeft het helemaal waar 

gemaakt, bedankt Ben.  

Na nog een keer een 2-2 tegen de Bree  was het gedaan met de 

winstpunten. Hierna helaas alleen nog nederlagen van 4-0                                                                                                                                                  

Toch zijn we net geen laatste geworden met 5 punten en dat geeft hoop 

voor volgend jaar.  

Na de evaluatie op de terugweg uit Zeist hebben we als goede 

democraten besloten  (ondanks de afwezigheid van Joop, Wil en Hung ) dit 

experiment volgend jaar een vervolg te geven.                                                                                                                                                      

We hebben genoten van het spelen, eten, borrelen, barpraat en de 

tegenstanders.              

Ook terugreis met de toeristische route vanuit Werkhoven met deskundige 

uitleg van Wim was een hoogtepunt.   

 

Als laatste dank aan de dames van de bardienst voor de goede verzorging  

tijdens onze thuiswedstrijden. 

 

Namens het Team, 

Adrie.     

___________________________________________________________________   

 Uitslagen en standen van de KNLTB voorjaarscompetitie vindt u hier. 

                                              

 

 

Voorjaarscompetitie Vrijdag Morgen  
HD 50+ open klasse 

We hebben als goede 

democraten besloten 

dit experiment volgend 

jaar een vervolg te 

geven 

(Terug naar boven) 

 

http://knltb.nl/tennissers/competitie/uitslagen--standen/
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Rinus van den Born, coach 

Janny van de Langemheen, teamcaptain 

 

Doordat enkele dames regelmatig met elkaar tennisten kwamen ze op het 

idee om eens mee te doen aan de vrijdagavond-voorjaarscompetitie . 

Er was namelijk de mogelijkheid om ook op vrijdagavond competitie te 

spelen en dat werd een idee om eens  uit te proberen. Ze gaven zich 

gezamenlijk op en kregen toestemming om hier aan mee te doen. 

Elke week werd er samen getraind en kregen daarbij coaching en tactische 

tips van mij.  

Toch vonden ze het een spannend avontuur. Er zijn dames bij die nog nooit 

aan een competitie deelgenomen hebben. 

 

De eerste wedstrijd was thuis tegen Elburg en werd een gelijk spel 2 – 2. 

De tweede wedstrijd was uit naar Lunteren.  De gehele avond was er maar 

1 baan beschikbaar en ze kwamen daardoor pas om kwart over twaalf van 

de baan en ook weer met een gelijk spel 2 – 2. 

De derde wedstrijd was weer een thuis wedstrijd tegen Twello. Door een val 

van Wil moesten ze een wedstrijd opgeven maar de rest werd duidelijk 

gewonnen met 3 – 1 . 

De vierde wedstrijd was helemaal in Wezep, maar werd met duidelijke cijfers 

4 – 0 gewonnen. 

De vijfde wedstrijd was een thuis wedstrijd tegen Harderwijk en was er weer 

een met een 4 – 0 overwinning, waardoor ze er steeds beter voor kwamen 

te staan en in de top drie terecht kwamen. 

De uitwedstrijd in Renswoude werd een ware thriller. Deze dames stonden 

op de ranglijst gelijk met de Harten dames. Dus er was weinig krachtsverschil,  

hetgeen in de wedstrijden heel duidelijk was. Alle wedstrijden moesten 

worden beslist  in een super-tiebreak. De Harten-dames wonnen er drie, dus 

werd het 3 – 1. 

De laatste wedstrijd was weer een uitwedstrijd tegen Achterveld . Dit werd 

een hele spannende confrontatie, die ze helaas met 3 – 1 verloren en de 

tegenstanders werden daardoor kampioen.   

Na afloop waren ze ervan overtuigd dat deze dames dat ook verdienden, 

zodat ze gezellig het kampioensfeest mee gevierd hebben. 

 

De dames kunnen trots zijn op hun prestatie en opgedane ervaring en gaan 

nu proberen in de najaarscompetitie dit resultaat te verbeteren of te 

evenaren.           

 

Rinus 

_____________________________________________________________________________ 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 Voorjaarscompetitie Vrijdag Avond DD  

V.l.n.r. Willy, Janny, Tonny, Kim, Rianne, Angelica, Hetty 

(Terug naar boven) 
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Tonny Peelen 

 

Ook dit jaar spelen  er twee Harten teams mee in de regiocompetitie. 

De regiocompetitie is een gezelligheidscompetitie, er doen verenigingen uit 

de buurt aan mee. 

Het bestaat al sinds 1994 en wordt altijd op de dinsdagochtenden gespeeld 

van 23 juni t/m 25 augustus. 

Er wordt 1 damesdubbel 1 herendubbel en 2 mixed dubbel gespeeld. 

Geen derde set, dus de partijen duren niet al te lang. 

 

Team 1 speelt in de A poule en team 2 in C. 

 

Team 1 

Febi Muller, Greet Wijnholds, Nancy Jansen, Jeannette Weber en Bertus 

Jansen (captain), Rinus v/d Born en Wim Rohaan. 

 

Team 2 

Tonny Peelen(captain), Mieke de Bakker, Willy Brienen en Wim Burger, Gert 

v/d Lustgraaf , Adrie Wennekes en Ben Peters. 

 

Mocht u deze leuke wedstrijden op ons tennispark willen gaan bekijken dan 

kunt u  hier  de wedstrijdindeling inzien.       

 

 

_____________________________________________________________________________ 

                       

Regiocompetitie  

Tennis Store NL 

www.tennisstorenl.nl 

Speciaal voor leden van LTC Harten 

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u 15% korting 

op kleding in onze winkels in Veenendaal en in 

Oosterbeek. 

Deze actie loopt vanaf 4 juni en zolang de voorraad strekt 

OP =OP 

http://1drv.ms/1H0y59W
www.tennisstorenl.nl
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Z M D W D V Z 

 1 2 3 4 5 6 
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28 29 30     

JULI 2015 

Z M D W D V Z 

   1 2 3 4 
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AUGUSTUS 2015 

Z M D W D V Z 

      1 

2 3    4 5 6 7 8 

9 10   11 12 13 14 15 
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23 24 25 26 27 28 29 
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Voor de clubgegevens klikt u…………………………….  hier. 

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

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

Baanreglement………………….……………………………hier. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubgegevens 

De komende clubactiviteiten: 

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 

Summer Renkum Open   6 t/m 12 juli 

 

________________________________________________________________________ 

 

Tennisles 
Als u de basistechnieken van het tennis (beter) onder de knie wilt krijgen,  

dan bestaat de mogelijkheid om tennisles te nemen. 

U kunt dan contact opnemen met 

Sebastiaan Hofland 

06-51746066 

info@tennisschoolhofland.nl  

www.tennisschoolhofland.nl 

inschrijfformulier  

 

________________________________________________________________________ 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar   

riahendriks09@hotmail.com 

 

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

 

 

 

 

Komende activiteiten 
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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.   

(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 

 

Sponsors 

(Terug naar boven) 
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