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14de TennisStoreNL Harten Open 2017 45+ 
4 maart 2017 - AC/TC 
Van zondag 23 april tot en met zondag 30 april wordt weer 

het jaarlijkse Harten Open toernooi georganiseerd. Dit jaar 
alweer voor de 14de keer en is Tennis Store NL de grote 

sponsor van het toernooi. Ons toernooi staat niet alleen 

bekend als een erg sportief gebeuren maar ook omdat het 
er voor en na de tennisprestaties zo gezellig toeven is. De 
vele vrijwilligers van de club zorgen er ook voor dat men 

voor wat betreft hap en drank niets te kort hoeft te komen. 

Praktische gegevens: 

Ingeschreven kan worden op de onderdelen: 

DD6 - GD6 – HD6 – DD7 - GD7 - HD7 – DD8/9 - GD8/9 - HD8/9. Inschrijven kan tot en met 

woensdag 12 april via deze link. 
Inschrijfgeld bedraagt 8 euro per persoon per onderdeel en de deelnemers moeten voor 1 

mei 1972 geboren zijn. 

Contactpersoon is Kees van der Tak 
e-mail: kees@vdtak.eu 

tel: 06-54765296 

Pannenkoeken Toernooi 
8 maart 2017 - AC/TC 
Op zaterdag 8 april wordt door de AC/TC een 

pannenkoekentoernooi georganiseerd. Aanvang: 12.00 

uur. Einde evenement omstreeks 16.00 uur. Kosten € 
5.00  p.p. 

Op het menu staan: ananas, spek, stroop en naturel 

pannenkoeken zoveel er gegeten kunnen worden. 

Maar...om de calorieën die er bijkomen, tot een minimum 
te beperken moet er wel getennist worden. 

Opgeven voor  5 april via de mail: activiteiten@ltcharten.nl of telefoon: 0317-318487. 

Wees er snel bij, want er is een limiet gesteld aan het aantal deelnemers, om te voorkomen 

dat men te lang moet wachten voor men kan spelen. De aanmeldingen worden dan ook op 

volgorde van binnenkomst genoteerd. 

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=434D11DE-1E1F-4083-A204-97F044A478DC
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2016/02/Pannenkoeken.jpg
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2017/03/Open-Harten-01.jpg


 

 

Febi Muller & Wim Burger krokuskampioenen 2017 
16 maart 2017 - AC/TC 
Zondagmiddag zijn onder een stralend voorjaarszonnetje 
de laatste partijen gespeeld van de krokuscompetitie. Het 

waren spannende potjes tennis. En tussendoor een 

voortreffelijk stukje kruidkoek gebakken door Ineke van 
den Abeele. 

Er is getennist in 3 poules Gemengd Dubbel. Poule C werd 
gewonnen door Matti en Gert van de Lustgraaf, poule B 

werd gewonnen door Ineke van den Abeele en Ben Peters en poule A werd gewonnen door 

Febi Muller en Wim Burger. 

Deze wonnen ook de finale tegen Ineke en Ben. 

Precies om 17.30 uur werden de prijzen uitgereikt door onze voorzitter Wim Burger. Met 

een bitterbal en een glaasje werd deze zeer geslaagde competitie afgesloten. 

Klik hier voor een foto impressie van dit toernooi. 

 

Regionale Recreantencompetitie 2017 
16 maart 2017 - AC/TC Wim Rohaan 

Op 27 juni begint de regiocompetie t/m 29 augustus, de openingsdag is op 20 juni (is niet 
verplicht) deze zal waarschijnlijk gehouden worden op het park van TV West te 

Veenendaal. 

De wedstrijden worden gespeeld op de dinsdagen. Alle spelers moeten om 9.00 uur 

aanwezig zijn en om uiterlijk 9.30 met de wedstrijd beginnen. 

Er kunnen 2 teams hieraan meedoen, elk team bestaat uit 5 of 6 spelers. Voor heren wordt 

de leeftijd minimaal op 50 jaar en voor dames 45 jaar gesteld. Er wordt een heren-en 
damesdubbel gespeeld en 2 gemengdubbels. 
De wedstrijd bestaat uit 2 sets. Bij 6-6 in een set wordt er een tiebreak gespeeld. Er wordt 

geen derde set gespeeld. 

De inschrijfkosten per team bedragen 40 euro, inclusief de kosten voor de ballen. De 
kosten voor de openingsdag bedragen € 6,- pp. 

Bij deze competitie staat gezelligheid voorop, bij elk verschil van inzicht dient sportiviteit 

en fairplay de doorslag te geven. 
Aanmeldingen graag voor 1 mei per mail: rohaan@telfort.nl. Wil je dan ook aangeven 

wanneer je verhinderd bent en of je ook meedoet met de openingsdag. 

https://1drv.ms/u/s!Aqu5C9EvF0wMi3Q0fhGaDN8u1abC?e=3ZN4m9
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2017/03/Krokustoernooi-2017_047.jpg
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