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17de TennisStoreNL Harten Open 2020 45+ 
 
13 maart 2020 - Kees van der Tak 

Van zondag 26 april tot en met zondag 3 mei wordt 

weer het jaarlijkse Harten Open toernooi georganiseerd. 

Dit jaar alweer voor de 17de keer. 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 donderdag 16 april via link TennisStoreNL Harten Open 2020 45+. 

Inschrijfgeld bedraagt 10 euro per persoon per onderdeel en de deelnemers moeten voor 1 mei 

1975 geboren zijn. 

Contactpersoon is Kees van der Tak 

e-mail: kees@vdtak.eu 

tel: 06-54765296 

 

 

Regionaal Recreanten Tennis 2020 
 
15 maart 2020 - Ben Peters 

Op 16 juni begint weer de jaarlijkse Regionaal 

Recreanten Tennis competitie. Dit is een regionale 

competitie waarbij gespeeld wordt tegen teams van 

tennisverenigingen uit de omgeving. De wedstrijden 

worden op dinsdagmorgen gespeeld. 

De kennismakingsdag is op 16 juni gepland waarna 

10 speeldagen van 23 juni t/m 25 augustus. 

Deelnemers moeten om 09.00 uur aanwezig zijn en 

om 09.30 uur starten de wedstrijden. 

Het is de bedoeling om 4 gelijke poules van 5 teams te formeren A-B-C-D dit is nog 

afhankelijk van het aantal deelnemende teams en de TC bepaalt de indeling van de teams. 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=F7175D47-A342-4843-9A40-3E0345220137
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2017/03/Open-Harten-01.jpg
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2020/03/Regionaal-Recreanten-tennis-.jpg


Twee nieuwe teams die waarschijnlijk ook mee gaan doen komen uit Lienden en Bennekom. 

Elk team bestaat uit minimaal uit 6 personen. Voor de heren geldt een minimum leeftijd van 

50 jaar en voor de dames 45 jaar. Er worden 2 gemengde dubbels, 1 dames dubbel en 1 heren 

dubbel gespeeld. Een wedstrijd bestaat uit 2 sets (er wordt dus geen derde set gespeeld ) en bij 

een stand van 6-6 in een set, wordt een tiebreak gespeeld. 

Inschrijfkosten zijn 45 euro per team, dit is incl. kosten voor ballen. 

Aanmelden kan bij Ben Peters, ook al heb je vorig meegedaan dan dien je je toch opnieuw 

aan te melden via: peters.fam@upcmail.nl of telefoonnummer: 06-21558337 

Graag opgeven: 

• De data die je verhinderd bent. 

• Of je wel/niet aanwezig zal zijn op de kennismakingsdag deze begint om 9.00 uur incl. lunch, 
kosten 6 euro. 

 

Summer Renkums Open toernooi 
 
18 maart 2020 - AC/TC 

Op  29 juni 2020 start het Summer Renkums Open toernooi. Klik hier om je op te geven. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=46C94910-C857-4FCD-9966-2F5FDA628382
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