Nieuwsbulletin januari 2018
Uitnodiging Soep toernooi
3 januari 2018 - AC-TC
Het nieuwe jaar begint meteen al goed met onze eerste
activiteit, namelijk een soepmaaltijd toernooi.
Dit toernooi zal plaatsvinden op 27 januari van 14.00
tot 17.00 uur in de tennishal van Keltenwoud te
Bennekom.
Een ieder wordt vriendelijk verzocht om een half uur
voor aanvang aanwezig te zijn, zodat we op tijd
kunnen gaan spelen en heel graag gepast
betalen. Daarna wordt er rond 18.00 uur in ons eigen
clubhuis maaltijdsoep met toebehoren geserveerd.
De kosten voor deze dag zijn € 8,00.
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.
Tennisvereniging Keltenwoud
Langschoterweg 9
6721 MR Bennekom
Tel. 0318-430610

Even voorstellen...
3 januari 2018 - AC-TC
Mijn naam is Andy Blom. Ik ben in 1973 geboren in Schiedam (ZuidHolland). Ik tennis vanaf mijn 7e jaar en heb van een van mijn hobby’s
mijn beroep gemaakt.
Ik heb de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding doorlopen en
daar mijn A-diploma KNLTB tennisleraar behaald. Vervolgens ook mijn
B-diploma tennistrainer behaald bij de KNLTB en nog allerlei andere
cursussen gedaan. Laatste behaalde diploma is Padeltrainer bij de KNLTB
(nov. 2017).

Ben in 2011 met mijn gezin verhuisd naar de Veluwe (Renkum), omdat ik bij RTV
Bakkershaag kon gaan werken en we dichter in de buurt van de natuur wilden gaan wonen.
Sindsdien werk ik met veel plezier bij RTV Bakkershaag als tennistrainer.
Aangezien ik overdag iets meer uren training zou willen geven, was ik blij verrast dat onlangs
LTC Harten mij benaderde om ook bij jullie training te mogen geven. Hoop jullie snel op de
tennisvereniging te ontmoeten en mijn passie tennis met jullie te mogen delen!
Met sportieve groet, Andy Blom
Klik hier wanneer je wilt opgeven voor een training.

Goed bezochte Nieuwjaarsreceptie
16 januari 2018 - Wim Burger
Zondagmiddag 7 januari 2018 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 waaronder
veel vrijwilligers en de sponsors Martin en Monique
Welding van den Berg van Tennis Store NL waren
aanwezig waardoor het weer een gezellige drukte was.
Wim Burger noemde in zijn toespraak de mooie dingen
die de vereniging in 2017 had gebracht en ook de uitdagingen waarvoor de vereniging in 2018
voor staat. Ook vroeg Wim een minuut stilte ter nagedachtenis aan onze overleden
tennisvriend Henk Geurts. Verder benadrukte Wim het belang en het goede werk van alle
vrijwilligers en dankte hij hen voor hun inzet, waarbij hij ook nog een oproep deed aan de
leden om te ondersteunen bij het tuinonderhoud.
Er werden veel goede wensen over en weer
uitgedeeld, handen geschud en natuurlijk gezoend.
Om 16.00 uur kwam onze nieuwe tennistrainer
Andy Blom en kon zich op deze manier voorstellen
aan de aanwezige leden. Er werden gelijk wat
concrete afspraken gemaakt voor lessen.
Heel veel dank aan Mieke de Bakker en Willeke de
Kok die voor heerlijke hapjes hadden gezorgd. Alles zag er weer prachtig uit. Ook veel dank
aan de mensen achter de bar.
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige middag in ons clubhuis.
Klik hier voor meer foto's.

Inschrijven KNLTB Zomeravond competitie
20 januari 2018 - AC/TC
Men kan zich weer inschrijven voor de zomeravond competitie van de KNLTB.
Voor meer informatie over deze competitie klik hier.
Inschrijven kan tot en met donderdag 8 februari aanstaande.
Aanmelden bij:
Dita Oosterhuis, e-mail: ditaoosterhuis@hotmail.com
Greet Wijnholds, e-mail: greet@wijnholds.org

Inschrijven Harten krokustoernooi
30 januari 2018 - AC-TC
Binnenkort starten we weer met het interne Harten
krokustoernooi op de zondagmiddagen.
Er wordt alleen gemengd dubbel gespeeld met een door
jezelf gekozen mixed partner. Als je geen partner kunt
vinden, dan kan je je ook alleen opgeven en dan zoekt de
TC een partner voor jou. We gaan spelen in een poule voor
gevorderden en een poule voor beginners. De TC deelt in
naar sterkte.
De wedstrijdmiddagen vinden plaats op 25 februari, 4 en 11 maart met een mogelijke
inhaalmiddag op 18 maart. Er worden per middag zes wedstrijden gespeeld van 14.00 uur tot
17.00 uur. Je speelt 1 of 2 wedstrijden per middag. Alle wedstrijduitslagen worden genoteerd
en er zijn per poule 2 prijzen te winnen.

