Nieuwsbulletin oktober 2019
Bitterballen toernooitje
1 oktober 2019 - AC/TC
Op 26 oktober van 13:00 uur tot 17:00 uur
organiseren wij een bitterballen toernooitje voor de
liefhebbers en wie is dat nou niet?
Doe mee en geef je op voor 24 oktober per mail
(activiteiten@ltcharten.nl).

Bedankt!
3 oktober 2019 - Marion van Holland
Beste mensen,
De kamer stond vol bloemen. Ook veel kaarten met
lieve woordjes en goede wensen heb ik ontvangen. Ik
wil graag iedereen bedanken die, op welke manier
dan ook, aan mij gedacht heeft.
Het gaat goed met me, er zit verder geen verbetering
meer in. Maar ik besef dat ik, ondanks alles, veel
geluk heb gehad.
Hoop over een poosje weer een balletje mee
te kunnen slaan.
Hartelijke groeten, Marion.

Verslag Najaarscompetitie
3 oktober 2019 - Jaap de Vries
In de zomer regent het doorgaans minder (maar ook
dan is er geen droog-weer-garantie) en dus speel je
een najaarscompetitie het beste direct erna.
Traditiegetrouw werden de banen van LTC Harten
dan ook vanaf 10 september met uitloop naar 1
oktober op dinsdagavond gereserveerd voor de
Najaarscompetitie 2019.
Voor deze editie hadden zich 11 gemengde dubbels
aangemeld: een interessante mix van beproefde
succesvolle combinaties en nieuwe, nog niet eerder
op de speelvelden waargenomen, veelbelovende
duo’s. Alles lag op 10 september dus nog open! Maar toen de rook na de eerste van de drie
competitieavonden was opgetrokken, leken de contouren van de nieuwe krachtsverhoudingen
zich al af te tekenen.
Louter kijkend naar de uitslagen – die bij tennis vaak een zeer geflatteerd beeld geven van de
werkelijke krachtsverschillen – maakten in poule A met de vijf sterkere gemengde dubbels
Ria en Kees indruk met hun winst op Greet en Ben. Dat gold ook voor het dubbel Tonnie en
Myriam (oogluikend als ‘gemengd’ toegelaten) in hun partij tegen Enna en Anne in poule B.
Of poule C. Of allebei de poules B en C? De wedstrijdleiding had het ingenieuze spelschema
gelukkig zelf duidelijk voor ogen en gaf de spelers in een e-mail nog eens geduldig uitleg
over wie er nu in poule B zit en wie in poule C: “De winnaars van de kwalificatiewedstijden
zijn in poule B gekomen en de verliezers in poule C. Na de poulewedstrijden spelen de
winnaars van poule B en poule C nog tegen elkaar.” Aha! Zo hadden we allemaal weer
hetzelfde beeld en konden de dubbels op 17 september vol overgave verder tennissen. En hoe!
Greet en Ben kwamen sterk terug in hun partij tegen Mieke en Wim. Tonnie en Myriam
trokken hun eerder ingezette lijn door tegen Rianne en Wiebe en in dezelfde poule (B? en/of
C?) verraste het nieuwe duo Thea en Jaap zichzelf en hun tegenstanders Lisa en Flip.
Bij de andere partijen ging het gelijk op en hadden de dubbels te maken gekregen met zowel
verlies- als winstpartijen. Nog steeds leek er na 17 september dus van alles mogelijk! Op 24
september kon er door de regen niet worden gespeeld en bleef de spanning er in tot de
allerlaatste avond op 1 oktober. Daar bleken Thea en Jaap niet opgewassen tegen Tonnie en
Myriam. In de finale tussen de winnaars van poule B en C namen zij het op tegen hun eerste
opponenten, Anne en Enna. Op hetzelfde moment speelden Ria en Kees de laatste wedstrijd
in poule A tegen Febi en Wim, die eerder indruk hadden gemaakt tegen Hetty en Jos. Een
wolkbreuk maakte een voortijdig einde aan deze partij. Doordat Anne zonder bril speelde en
mogelijk niet zag dat het regende, ging zijn partij nog even door totdat de baan teveel onder
water kwam te staan. Jammer maar ook dat hoort bij het najaar.
Ria en Kees bleken de uiteindelijke winnaars van poule A en Tonnie en Myriam wonnen
poule C. (En B.) Of dit duo naar poule A promoveert, zal blijken bij de Najaarscompetitie
2020. Editie 2019 kenmerkte zich over de hele linie door enerverende partijen, ook voor de
spelers die niet in dit verslag voorbij kwamen.
Uit naam van allen: hartelijk dank voor de puike organisatie en de voortreffelijke catering!

De Rabobank Clubkas Campagne 2019
9 oktober 2019 - Kees van der Tak
Rabobank Arnhem en Omstreken ondersteunt
goede doelen van clubs in haar regio. Dit jaar
mochten de leden van de bank € 200.000 verdelen
onder de 309 clubs die zich hadden aangemeld.
Ieder lid van de bank mocht maximaal 5 stemmen
uitbrengen. In totaal hebben iets meer dan 4.000
leden bijna 20.000 stemmen uitgebracht.
Tijdens een grote bijeenkomst met twee
vertegenwoordigers van iedere club is het resultaat
van de stemming bekendgemaakt. Voor onze
vereniging betekende dit een cheque van € 189.35, helaas beduidend minder dan voorgaande
jaren. Het opgegeven doel door onze vereniging was een bijdrage voor het organiseren van
het Harten Open toernooi 2020.
Wij bedanken alle leden van de Rabobank voor het stemmen op onze club en natuurlijk ook
de Rabobank Arnhem en Omstreken voor het beschikbaar stellen van dit mooie bedrag.

Het Bitterballentoernooi
27 oktober 2019 - Redactie
26 oktober 2019: een schitterende herfstdag omlijst
een nieuw toernooi:
Het “bitterballentoernooi”.
Een schot in de roos, want maar liefst 27 spelers
hadden zich ingeschreven om mee te doen aan dit
toernooi. Leuk dat er nieuwe gezichten op de baan
waren, mensen die pas lid zijn geworden of mensen die zich voor het eerst op een toernooi
lieten zien. Dat is natuurlijk best spannend als je dat nog nooit hebt gedaan. Maar daar was in
hun spel weinig van te merken. Gezellig dat jullie er ook waren!
Zoals de naam al doet vermoeden werden er voor, na en tijdens de wedstrijden heerlijke
bitterballen uitgedeeld. En nee, er werd niet mee
getennist. Bitterballen in allerlei soorten kwamen voorbij,
van vegaballen tot bietenballen, je kon het zo gek niet
bedenken. Er zijn ruim tweehonderd bitterballen de pan
ingegaan deze middag en ze smaakten allemaal heerlijk.
Het weer werkte natuurlijk enorm mee om er een
geslaagde middag van te maken: met een temperatuur
van rond de twintig graden leek het wel voorjaar. We
konden lekker buiten zitten en onder het genot van een drankje en een balletje was het goed
toeven.
Leuke wedstrijden gezien, ook verrassende en tegenvallende, ook hierin was de diversiteit

ruimschoots aanwezig.
En ja, dan de derde helft hé: ruim nadat de klok vijf uur had geslagen en de het buiten wat
fris begon te worden, dus het clubhuis werd opgezocht kwamen de tongen los. De meesten
met één of meerdere alcoholhoudende drankjes achter hun kiezen praten dan toch wat vrijer
over de dingen des levens. Zo ook deze middag dus.
De onderwerpen waren weer divers maar ook de
frustraties op de baan werden aangeroerd. Gelukkig
werden de meeste onderwerpen van gesprek begeleid
door veel, heel veel gelach en wat kwinkslagen hier
en daar. Er werd zelfs voorgesteld een sofa aan te
schaffen en om een psychiater in dienst te nemen
zodat er sofasessies gehouden konden worden voor
de gefrustreerde spelers onder ons.
Maar alle gekheid op een stokje: het was weer een geslaagde middag met dank aan de
organistoren!
Klik hier voor het bekijken van alle (actie)foto's.

