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25-jarig Jubileumfeest RRT 
 
2 augustus 2019 - Redactie 

Afgelopen dinsdag 30 juli vierde Regionaal Recreanten 

Tennis (bij ons bekend als de Regio competitie) op grootse 

wijze haar 25 jarig jubileum. Op het tennispark van NVLTB 

in Wageningen werden alle deelnemers, die zich voor het 

feest hadden opgeven, welkom geheten door Gerard 

Eikenaar. Ook van LTC Harten melden zich een groot aantal 

tennissers. 

Daarna kregen we lunch onder het genot van live muziek 

door het duo Jan van Soest en Adrie Lammers. 

Van tevoren had men zich op kunnen geven voor een clinic 

onder leiding van de bekende tennisprof Sjeng Schalken. Hiervoor was uiteraard veel 

belangstelling. 

Na de groepsfoto en de warming-up onder leiding van Sjeng gingen we in twee groepen “aan 

de slag”. Op 4 banen kregen we in verschillende onderdelen les. Dat was heel erg leerzaam en 

leuk om te doen. 

Als klap op de vuurpijl volgde nog een 

demonstratiewedstrijd tussen Sjeng en de trainers. En dat 

ging er professioneel aan toe. Tjonge wat kunnen die mensen 

toch hard slaan. Erg leuk om te zien. 

Maar dat was nog niet alles. Daarna konden we nog genieten 

van een modeshow door Intersport Winners ‘en een 

verloting. Het feest werd afgesloten met een goed verzorgd 

diner en er werd live gezongen door zangeres Amber van der 

Linde. 

Al met al een geweldig gezellig feest waarbij het weer ook nog helemaal mee werkte. 

Van dit feest zijn ook wat foto's door Kim en Harm gemaakt. Klik hier om die te bekijken. 

 

Start intern Harten najaarstoernooi 
 
11 augustus 2019 - AC/TC 

Binnenkort starten we weer met het interne Harten 

najaarstoernooi. Er wordt alleen gemengd dubbel gespeeld, 

dus je kan je opgeven met een vaste partner. Kan je geen 

partner vinden, dan kan je je ook alleen opgeven, de TC zal 

dan zijn best doen om een speelgenoot voor je te vinden. We 

spelen in een poule voor gevorderden en een poule voor 

beginners en de TC deelt in naar sterkte. 
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De wedstrijdavonden zijn op 10- 17- 24 september met een mogelijke inhaalavond op 1 

oktober. 

Per avond worden er zes wedstrijden gespeeld van 19.00 uur tot 22.15 uur en je speelt 1 of 2 

wedstrijden per avond. Alle wedstrijduitslagen worden genoteerd en er zijn per poule 2 

prijzen te winnen. Meedoen kost € 4,- voor de nootjes, hapjes en prijzen. 

Je kan je opgeven tot en met 5 september per mail (activiteiten@ltcharten.nl). Je mag 1 

verhindering opgeven en dit dan graag vermelden bij de opgave. 

Doe mee, het wordt weer een leuk en gezellig toernooi voor iedereen. 

 

Nieuwe uitnodiging Zwoegersdag 
 
17 augustus 2019 - AC/TC 

Wij hebben ons niet gerealiseerd dat op de geplande 

zwoegersdag op 7 september ook de Airborne wandeltocht 

plaatsvindt. Naar wij aannemen is dat de reden waarom er 

tot nu toe te weinig aanmeldingen zijn. Na overleg hebben 

wij dan ook besloten om deze gezellige dag door te 

schuiven naar 21 september. 

Dus de lijst met degenen die zich al voor 7 september 

hadden opgegeven komt te vervallen en zullen dat opnieuw 

moeten doen. 

Hieronder nogmaals de uitnodiging met het programma: 

Op 21 september organiseren wij voor de leden die zich inzetten voor het reilen en zeilen van 

onze vereniging een zwoegersdag. 

Wij vinden het belangrijk om onze zwoegers zo nu en dan in het zonnetje te zetten, want 

zonder vrijwilligers kan een vereniging niet functioneren. 

Naast tennissen zijn er nog wat andere activiteiten gepland, hangt ook van het weer af, maar 

het gaat vooral om een gezellig samenzijn. 

Inloop vanaf 14:00 uur en rond 18:00 uur wordt er een chinees buffet geserveerd. 

Graag tijdig opgeven via de mail: activiteiten@ltcharten.nl of telefoon: 0317-318487. En laat 

even weten in geval je vegetarisch eet zodat we daar rekening mee kunnen houden. 
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