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Soeptoernooi 
7 januari 2017 - TC/AC 

Het nieuwe jaar begint meteen al goed met onze 

eerste activiteit, namelijk een soepmaaltijd toernooi. 

Dit toernooi zal plaatsvinden op 28 januari vanaf 

13.30 (eindtijd is nog niet bekend) in de tennishal van 

Keltenwoud te Bennekom. 

Eenieder wordt vriendelijk verzocht om een half uur 

voor aanvang aanwezig te zijn, zodat we op tijd 

kunnen gaan spelen. Daarna wordt er rond 18.00 

uur in ons eigen clubhuis maaltijdsoep met 

toebehoren geserveerd. De kosten voor deze dag zijn 

€ 7,50. 

Om te voorkomen dat men te lang op de tribune zit is er besloten om een limiet van 32 

deelnemers te hanteren. Zodra het maximale aantal deelnemers is bereikt krijgen jullie 

daarvan bericht. Uiteraard wordt er rekening gehouden met degenen die vegetarisch eten, 

daarom een vriendelijk verzoek dit aan te geven bij de aanmelding. 

Inschrijven kan via de mail: activiteiten@ltcharten.nl , of telefoon (0317-318487). 

De sluitingsdatum is 21 januari en zoals te doen gebruikelijk verplicht inschrijving tot 

betaling. 

Adres Tennisvereniging Keltenwoud 

Langschoterweg 9 

6721 MR Bennekom 

Tel. 0318-430610 

 

Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie 
21 januari 2017 - Bestuur 

Zaterdagmiddag 8 januari jl. van 15.00 uur tot 17.00 uur 

waren de leden en sponsors weer welkom op de 

nieuwjaarsreceptie die aangeboden werd door het 

bestuur van LTC Harten. Zeker 40 leden en de sponsors 

Martin en Monique Welding van den Berg van Tennis 

Store NL waren aanwezig waardoor het een gezellige 

drukte was. 

Voorzitter Wim Burger noemde in zijn toespraak de 

mooie dingen die de vereniging in 2016 had gebracht en 

ook de uitdagingen waarvoor de vereniging nu staat. Het 

overlijden van Gerrie Overmars, Mieke Bosch en Dick 

van Rhee werd ook gememoreerd. Verder benadrukte Wim het belang en het goede werk van 
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alle vrijwilligers en dankte hij hen voor hun inzet. 

Er werden veel goede wensen over en weer uitgedeeld, handen geschud en natuurlijk 

gezoend. 

Om 15.30 uur was het moment dat het 3 jarig sponsor contract met Tennis Store NL werden 

getekend door Martin Welding van den Berg van Tennis Store NL en Wim Burger, voorzitter 

van LTC Harten, waarmee het voorgenomen sponsorcontract een feit werd. 

Met veel dank aan Jan Kluwen en zijn vrouw Ria die weer voor de catering hadden gezorgd. 

Er waren werkelijk heerlijke hapjes en alles zag er weer voortreffelijk uit. 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige middag in ons clubhuis. 

Niet in de laatste plaats dank zij de mensen van de AC en de dames van de kantine. 

 

Tennisbanen nog onbespeelbaar! 
31 januari 2017 - Kees van der Tak 

Ik ben zojuist (dinsdag 31/01) weer wezen kijken. Het water is weggetrokken maar de 

bovenlaag is nog erg drassig waardoor de bal niet opstuit. Daarom kan er vandaag nog niet 

gespeeld worden. Morgen ga ik weer kijken. Vanaf donderdag kan er vermoedelijk weer 

gespeeld worden, maar dit zal dan morgen op de website vermeld worden. 

Wel of niet bespeelbaar 
Het blijft lastig te bepalen of de banen al dan niet bespeelbaar zijn na een periode van vorst. 

Het enige houvast zijn de hieronder gegeven richtlijnen. Droge banen alleen is niet genoeg. 

Vooral het filmpje aan het eind over de balstuitproef is zeer illustratief. 

Roodzand ingestrooide kunstgrasbanen (zandkunstgras rood systemen) 

 Met betrekking tot roodzand ingestrooide kunstgrasbanen worden onder andere de merknamen Smashcourt, Pro 

Vision en Redcourt Advantage bedoeld. 

 Bij opdooi, ijzel of sneeuw zijn de banen niet bespeelbaar: bespeling kan dan beschadigingen (oneffenheden in 

de toplaag en de fundering veroorzaken). Eén of enkele dagen erna zijn de banen weer bruikbaar wanneer de 

vorst uit de grond is (afhankelijk van de weersomstandigheden). 

 Sneeuw niet weg schuiven: dat kan de mat (toplaag) beschadigen en een ongelijke verdeling van het 

infillmateriaal (rode zand) tot gevolg hebben. 

 Bladafval dient zoveel mogelijk direct verwijderd te worden. 

 Regelmatig borstelen om het zand in beweging te houden ter voorkoming van verkleving en verstening. 

 Borstelen zoveel mogelijk tijdens droge omstandigheden uitvoeren. 

Hoe constateer je opdooi bij roodzand ingestrooide kunstgrasbanen? 

Bij roodzand ingestrooide kunstgrasbanen is opdooi moeilijk te zien. Het gevaar is dat er weer 

te vroeg op gespeeld gaat worden. Via een balstuitproef kun je dit zelf wel testen, zie dit 

filmpje. Wees hierop alert omdat schade aan de fundering moeilijk te herstellen is. 
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