
    

 

Ria Hendriks 

 

 

Beste tennissers, 

De deelnemers aan G-tennis op ons tennisparkzijn hopelijk weer met een 

goed gevoel naar huis gegaan na enkele weken te hebben getennist op de 

dinsdagavond. Hier kunt u meer lezen. 

_________________________________________________________________________ 

De Ladiesday van 27 juni j.l. was zoals altijd weer een succesnummer. Wilt u 

weten hoe het was? Klik dan hier om het verslag te lezen.                                 

Hier kunt u de foto’s van die dag bekijken 

_________________________________________________________________________ 

Over de temperatuur mochten we de afgelopen tijd niet klagen, als u van 

de warmte houdt tenminste. Ondanks de hoge temperatuur hebben acht 

Hartenleden meegedaan aan het Summer Renkum’s Open Toernooi. Lees 

hierover verder in dit artikel. 

_________________________________________________________________________ 

Dit jaar hebben zich twee teams opgegeven voor de KNLTB 

najaarscompetitie. Hier leest u welke teams mee zullen spelen. 

_________________________________________________________________________ 

Verder kunt u zoals gewoonlijk weer alle verder clubinformatie bekijken op 

pagina  6. 

Veel lees- en kijkplezier. 

_________________________________________________________________________ 
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Hennie Bäcker, coördinator G-Tennis 

 

 

 

Het G-Tennisteam van sportvereniging Waag heeft in de maand juni op de 

buitenbanen bij Harten getennist. 

Vanaf september t/m mei is er getennist in sporthal de Rijnkom in Renkum. 

Als afsluiting van het seizoen hebben ze 5 keer buiten kunnen tennissen. 

Gelukkig is op al die dinsdagen droog weer gebleven. 

Al is het wel even wennen dat je last van de wind kan hebben. 

Mark, Frits, Florie, Tijn, Sander, Emma en Leontien zijn alle 5 keren aanwezig 

geweest. 

 

Alleen al het lopen op die andere ondergrond was  een hele ervaring! 

Sander deed heel goed zijn best om de bal te slaan. 

Frits kon het heel lang volhouden om de bal terug te slaan. 

Florie, Tijn , Mark en Leontien leerden om naar de bal te lopen. 

Emma was de enige die met de linkerhand tenniste en dat lukte goed! 

 

Van de trainer, Ton Jansen hebben ze heel veel geleerd. 

Helaas stopt hij met het lesgeven, maar bij het afscheid heeft hij beloofd 

om nog eens te komen kijken. 

Samen met Chun en Leontien heeft hij voor menige leuke lessen gezorgd! 

We zullen hem missen met z’n grappen en high fives. 

 

In september gaan we van start in de tennishal in Bennekom. 

 

Natuurlijk zal er een vervanger voor Ton komen. 

 

Nu is het tijd voor vakantie!  

 

 

 
 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

G-Tennis 

 

 

(Terug naar boven) 

 

Alleen al het lopen op 

die andere ondergrond 

was al een hele 

ervaring! 

Staand v.l.n.r. Mark, Emma, Frits, Ton, Florie, Sander 

Zittend v.l.n.r. Leontien, Chun, Tijn 



             

 

 

 

Beppie Schippers 

 

Mijn eerste Ladiesday 

 

Vanuit Bennekom  passeerde ik met de auto al een groepje fietsers, dames 

met een tennisracket in de rugzak.  

In de kantine werd ik hartelijk begroet.  

Iedereen had zin om te spelen, het weer was er perfect voor, niet te warm en 

wat bewolking. 

 

Ineke van den Abeele opende de dag en na een kopje koffie of thee met 

een stukje taart kon er gestart worden met de spelen.  

 De groepen werden gemaakt, twee zwarte boeren tegen twee rode boeren 

en  twee zwarte heren tegen twee rode heren. Even inspelen en de wekker 

werd ingezet voor een half uur spel.   

Els, ook een nieuw lid, begon met het eerste spel. Voor de kantine zaten de 

andere groepen. Leuk om al die dames zo enthousiast en gedreven te zien 

spelen. Af en toe een applaus voor een goede slag. Oh, de wekker gaat af 

en nu gaan de andere groepen spelen.  

Voor mij was het de eerste keer en natuurlijk begon het niet zoals ik gewild 

had. 

 

Om half één werd het tijd voor de lunch. De geur van heerlijke soep kwam op 

me af. Drie verschillende salades met stokbrood en allerlei kaasjes stonden 

klaar. Van deze lekkere verrassing , gemaakt door Jo Ackerman  en Ineke van 

den Abeele, genoot iedereen. 

Met de opgedane energie werd het spel  op de banen hervat. Nu ik met 

anderen speelde, kreeg ik ook weer nieuwe adviezen . 

Het was voor mij een leuke dag om binnen Harten met anderen in contact te 

komen   

Het was leerzaam en gezellig. Op zo’n manier kan iedereen het sporten lang 

volhouden! 

 

                                                                                                                                        

Foto’s Ladiesday 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Ladiesday 
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Mijn eerste Ladiesday, 

Een leuke dag om 

binnen Harten met 

anderen in contact te 

komen 
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Summer Renkums Open 
 

Ineke van den Abeele 

 

 

Na een betrekkelijk lange voorbereidingsperiode zijn dan eindelijk op 6 juli 

de Summer Renkums Open Clubkampioenschappen van start gegaan, een 

heus officieel KNLTB toernooi. 

 

Bertus en Rinus hebben aan de wieg gestaan van dit unieke toernooi en van 

de vijf tennisverenigingen binnen onze gemeente hebben  Bakkershaag, 

Duno en uiteraard Harten meegedaan. 

 

De 152 deelnemers die zich hadden opgegeven zorgden voor een 

afwisselend en enerverend toernooi . 

 

Op dinsdag-  en  woensdagavond  werd er bij ons gespeeld en gelukkig 

was er redelijk wat bekijks  voor de leuke, amusante en spannende 

wedstrijden, de oh’s ,  de ah’s , oei, “jammer” en “mooie bal” waren niet 

van de lucht, Wimbledon was er niks bij. 

 

Woensdag was alweer de laatste dag dat er op Harten werd gespeeld, 

helaas gooide het weer, bij de laatste dames dubbel, roet in het eten. 

Na de eerste set zette de hemel  zijn sluizen open en waaierde  een stevig 

regengordijn over het veld. 

Aangezien de regen bleef aanhouden moest de wedstrijd gestaakt worden 

en deze is op zaterdag op Duno voortgezet. 

 

Velen waren nog nooit op Harten geweest en waren verrast over de “kleine 

tennisclub met maar twee banen”. 

Maar men was erg enthousiast over de kwaliteit van de banen, de 

gastvrijheid  en gezelligheid, wat bleek uit het feit dat de meeste spelers en 

het nodige bezoek, zeker op woensdagavond,   bleven “hangen”, 

waardoor de kantine overuren draaide. 

 

Zaterdag was er op Duno een groots opgezette BBQ met muziek voor zowel  

spelers als voor bezoekers, waar dan ook gretig gebruik van werd gemaakt.  

 

Ook de spelers van Harten, acht in totaal, hebben hun steentje bijgedragen 

in de dames dubbel en de mix en het spande er regelmatig om.  

Zondag was de finale waar Kees van der Tak en Willeke de Kok na een 

stevige strijd met de eer zijn gaan strijken en kampioen zijn geworden in de 

acht mix, chapeau en van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

 

Al met al kunnen we gerust stellen dat het toernooi een succes was, een 

initiatief dat voor herhaling vatbaar is.  

Dank aan alle vrijwilligers die door hun inzet en enthousiasme dit mogelijk 

hebben gemaakt. 

 

 

 

 

Foto's Summer Renkum's Open 

 

Winnaars en de uitslagen van het Summer Renkums Open 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
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Red. 

Zoals wellicht bij de 

meesten van ons bekend 

heeft Rinus van den Born 

wegens ziekte de 

medeorganisatie van het 

Summer Renkums Open 

moeten afbreken.  

Jammer genoeg kon hij niet 

aanwezig zijn bij dit mooie 

toernooi 

We wensen Rinus van harte 

beterschap!!  
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KNLTB najaarscompetitie 
 

Er zijn twee teams ingeschreven voor de KNLTB najaarscompetitie. 

Hier kunt u de teamindeling en de speeldata bekijken. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Zwoegerregelaar(s) gezocht 

De zwoegers zijn de vrijwilligers van de club die een bijdrage leveren aan 

het reilen en zeilen van de club d.m.v commissiewerk, onderhoud, 

bestuurswerk, redactie nieuwsbrief, ledenadministratie enz.  enz. Deze 

leden worden 1x per 2 jaar in het zonnetje gezet. Er zijn ca. 40 vrijwilligers 

actief binnen onze club. 

Wie wil van de nietzwoegers iets organiseren voor deze vrijwilligers?? 

Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe. Er is wel een maximaal budget. 

Meld je aan bij Wim Rohaan tel. 0317 419015, graag voor 1 augustus. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

                              

                                                                              

 

 

(Terug naar boven) 
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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 zijn: 

Regiocompetitie   23 juni t/m 25 augustus 

Summer Renkum Open    6 t/m 12 juli 

Bokkendag    8 augustus 

KNLTB Najaarscompetitie   11 sep. t/m 13 nov. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

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 altijd 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 

 

Industrieweg 8,  6871 KA  Renkum   

Telefoon 06-44833793 

 

Rechtsgebieden: 

Huurrecht, Arbeidsrecht, Burenrecht, 

Consumentenrecht, Ondernemingsrecht 

 

Sponsors 

(Terug naar boven) 
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