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Goed bezochte nieuwjaarsreceptie 
 
7 januari 2020 - Bestuur 

Zondagmiddag 5 januari 2020 van 15.00 uur tot 17.00 uur waren de 

leden, sponsor en tennistrainer weer welkom op de nieuwjaarsreceptie 

die aangeboden werd door het bestuur van LTC Harten. Zeker 40 

leden waaronder veel vrijwilligers, onze sponsor Tennis Store NL Bas 

Springvloet en de tennistrainer Andy Blom waren aanwezig waardoor 

het weer een gezellige drukte was. 

Tijdens de toespraak van Wim Burger werden alle aanwezigen 

welkom geheten en werden de vrijwilligers bedankt voor al het werk 

dat verricht is. Hij gaf aan dat geen vereniging kan bestaan zonder 

betrokken vrijwilligers. 

Daarnaast gaf hij aan dat de nieuwjaarsreceptie een goed moment is 

om terug te blikken naar 2019 en vooruit te kijken naar 2020. In die 

terugblik gaf hij aan dat 2019 een goed tennisjaar is geweest met 

overwegend mooi tennisweer met veel geslaagde toernooien, dat de vereniging financieel 

gezond is en dat het ledenaantal weer gestegen is. 

Maar ook stond hij even stil bij het feit dat een aantal leden 

getroffen werd door ziekte. Wim bedankte namens Willeke de 

Kok de leden voor het warme belangstelling die Willeke mocht 

ervaren van de leden tijdens haar ziekte en de warme ontvangst 

bij haar terugkomst. Tenslotte gaf Wim aan dat hij door 

omstandigheden een groot deel van het jaar niet beschikbaar is 

geweest en bood daar zijn excuses voor aan. 

Vooruitkijkend naar dit jaar sprak Wim de wens uit met elkaar 

weer een prachtig tennisjaar te hebben. Ook gaf hij aan dat het 

bestuur plannen heeft om de keuken en de keet te verbouwen en 

dat dit tijdens de ALV wordt voorgelegd aan de leden. Tenslotte 

nodigde Wim iedereen van harte uit om zich op te geven voor 

het soeptoernooi op 25 januari en wenste hij iedereen een fijne middag en een prachtig 

tennisjaar toe. 

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

gezoend. 

Dank aan de leden voor hun komst en heel veel dank aan Mieke de Bakker en Tineke 

Tigchelaar voor het verzorgen van de heerlijke hapjes en het werk achter de bar. Ook veel 

dank aan Ineke van den Abeele voor het prachtig aankleden van het clubhuis waardoor we 

kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige middag in ons clubhuis. 

Klik hier voor het bekijken van alle, door Tineke gemaakte, foto's. 
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Uitnodiging ledenvergadering 
 
15 januari 2020 - Secretaris 

Op maandagavond 10 februari 2020 is om 19:30 uur de 

ledenvergadering in ons clubgebouw. En daarvoor 

worden al onze leden van harte voor uitgenodigd. 

Zet deze datum vast in de agenda. 

De bijbehorende stukken ontvangen jullie eind januari. 

 

Sportief en geslaagd soepmaaltijd toernooi 
 
26 januari 2020 - Redactie 

Het begin van een nieuw jaar is traditiegetrouw het 

tennis/soeptoernooi en deze werd gehouden op 25 januari. 

De banen waren in december 2019 al vastgelegd, nu 

afwachten of er voldoende deelname zou zijn. De 

inschrijvingen gaan wat stroef maar na een 

herinneringsmail van Ineke zijn er toch bijna 30 

deelnemers. 

Om half 2 wordt iedereen in de hal van Keltenwoud 

verwacht om zich bij Febi in te schrijven en daarna een 

lootje/consumptiebon te trekken wat correspondeert met 

een speelnummer. 

De wedstrijdindeling (gemaakt door Kees) lag al klaar zodat je gelijk kon zien wanneer je 

moest tennissen. Na de ontvangst en een welkomstwoord door Kees en Ben ging het toernooi 

van start. 

Er werden spannende wedstrijden gespeeld en iedereen heeft veel plezier. Harm heeft foto’s 

gemaakt waaronder vele actiefoto’s. Als Harm zelf moest spelen werden de foto’s door 

verschillende deelnemers gemaakt. 

Tijdens onze wedstrijden zijn Ineke en Ben naar Heelsum 

teruggereden om alles klaar te zetten voor onze gezamenlijke 

soepmaaltijd en om broodjes kaas, ham en krentenbollen te 

smeren. Ook wordt er een grote schaal met mandarijnen 

neergezet voor de extra vitaminen. 

Om 16:24 uur beginnen de laatste 3 wedstrijden  die om 17:00 

uur waren afgelopen. De middag ging snel voorbij, maar 

iedereen heeft toch 3 maal en half uur kunnen tennissen. 

Na deze tennismiddag wordt iedereen om 18:00 uur verwacht 

in de kantine te Heelsum. 
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Er staat een grote tafel in het midden met de stoelen erom heen wat een fleurig geheel is 

omdat de stoelen verschillende kleuren hebben. De deelnemers zijn bijna allemaal op tijd 

binnen en Febi en Ineke geven aan dat we de soep bij hun kunnen ophalen. 

Febi had een minestronesoep gemaakt en Ineke een erwtensoep die de deelnemers zich goed 

lieten smaken. Samen met de verschillende broodjes 

hebben we genoten van een heerlijke maaltijd. De 

grandfinale was een eigen gemaakte tiramisu ala Ineke. 

Het was weer verrukkelijk. 

Tennisstore uit Oosterbeek was aanwezig in de kantine 

met een rek met verschillende tenniskleding zowel voor 

dames als heren met een korting van 40%. Ook kon men 

een outfit bekijken (dames of heren) om deze eventueel te gaan aanschaffen als clubtenue 

voor eventueel competitie. 

Wij bedanken de wedstrijdorganisatie voor een geslaagd toernooi. Ook Febi, Ineke en Ben 

bedankt voor het heerlijke eten. Harm bedankt voor het nemen van de foto’s. Verder iedereen 

bedankt die ik misschien ben vergeten. 

We kunnen allen terugkijken op een geslaagde dag. 

Klik hier voor het bekijken van alle foto's van dit leuke toernooi. 

 

KNLTB voorjaars competitie 
 

27 januari 2020 - AC/TC 

Er hebben zich 3 teams ingeschreven voor de 

KNLTB voorjaars competite. 

De speeldata zijn: 

Voor de dinsdagen: 

7-14-21 april, 12-19-26 mei-2 juni 

Inhaaldata: 28 april, 21 mei, 9 juni 

Voor de vrijdagen: 

10-17-24 april, 8-15-22-29 mei 

Inhaaldata: 1-21 mei, 5 juni 

Klik hier voor de samenstelling van de teams. 
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Krokus toernooi 
 
28 januari 2020 - AC/TC 

Binnenkort starten we weer met het interne Harten 

krokus toernooi op de zondagmiddagen. Er wordt 

alleen met Dames Dubbel en Gemengd Dubbel 

gespeeld gespeeld met een door jezelf gekozen partner. 

Als je geen partner kunt vinden, dan kan je je ook 

alleen opgeven en dan zal de TC trachten een partner 

voor jou te vinden. We gaan spelen in een poule voor 

gevorderden en een poule voor beginners. De TC deelt 

in naar sterkte. 

De wedstrijdmiddagen vinden plaats op 23 februari en 

1 en 8 maart met een mogelijke inhaalmiddag op 22 

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. Bij onvoldoende deelname van onze eigen leden kan er eventueel besloten 

worden om introducees mee te laten doen. 

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

Als je mee wilt doen, geef je dan op voor 20 februari per mail bij Ineke van den Abeele 

(activiteiten@ltcharten.nl) of telefonisch: 0317-318487. Je mag 1 middag als verhindering 

opgeven en deze a.u.b. aangeven bij de opgave. 

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