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Afscheid van onze voorzitter Wim Burger 
 

3 maart 20201 - Het bestuur 
Vijf en een half jaar voorzitterschap en dan op deze manier 
afscheid nemen. Geen ledenvergadering, geen complimenten 
en toespraken om zijn optreden als voorzitter te memoreren, 
geen dankbetuigingen van individuele leden. 

Maar om zijn afscheid in deze coronatijd toch nog een 
speciaal tintje te geven, mocht ik als secretaris van de 
tennisvereniging langs gaan bij Wim om hem te verrassen 
met een paar flessen lekkere wijn en een doosje chocola om 
hem te bedanken voor zijn inzet van de afgelopen vijf en een 
half jaar. 

Een periode waarin goed en veel werd getennist, waar we het 
70-jarige jubileum van de club vierden en waarin de 
voltooiing van de verbouwing van het clubgebouw nadert. 

Wim, namens alle leden en bestuursleden van LTC Harten wil 
ik je bedanken voor alles wat je de afgelopen jaren voor de 
vereniging hebt gedaan. Wij hopen je nog vaak tegen te 
komen op de tennisbaan en bij toernooitjes, zodra we weer op volle sterkte mogen spelen. 

Namens het bestuur, 
Tineke Tichelaar 

 

!! Corona update: Er mag weer worden gedubbeld !! 
 

11 maart 2021 - Het bestuur 
Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder 
buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen 
sporten. Tennis met 4 personen op een baan is dus weer 
toegestaan. Voorwaarde is wel dat spelers van 27 jaar en ouder 
1.5 meter afstand van elkaar houden. 

Helaas mogen nog niet tossen. 
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De huidige maatregelen zoals: het clubgebouw is gesloten en publiek is niet toegestaan, blijven gelden. 

  

 

Aanmelden regio tenniscompetitie 
 

27 maart 2021 - AC/AT 
De  regio tenniscompetitie 2021 gaat, onder voorbehoud, vanaf 
eind juli tot eind augustus weer van start. De deelnemers die al 
langer deelnemen aan deze competitie zijn reeds benaderd en 
gaan weer meedoen. 
Omdat wij maar over twee banen beschikken spelen wij 
normaliter met twee teams, zodat we evenredig uit en thuis 
kunnen spelen, deelname is in dit geval dan ook beperkt. Echter 
wanneer er meer dan twee teams samengesteld kunnen 
worden, dan houdt dat in dat we afhankelijk zijn van andere 
verenigingen en of wij daar terecht kunnen. 

De ontvangende partij zorgt voor wat lekkers bij de koffie en na afloop een borrelhapje. 
Mocht blijken dat zich meer dan twee teams opgeven, waardoor we vaker gebruik moeten maken van een 
andere tennisvereniging, dan ligt het voor de hand dat wij zelf in zo’n geval voor hapjes zorgen, dit uiteraard in 
overleg met de betreffende club. 

Belangstellende kunnen zich melden bij Ben Peters (peters.fam@upcmail.nl)  om tot  een zo goed mogelijke 
verdeling te komen. Elk team heeft een eigen captain die de indeling van de spelers regelt alsmede het 
vervoer. Deelname is niet geheel kosteloos en zoals gebruikelijk wordt er om beurten gereden. 

Natuurlijk kan er altijd, gezien de corona maatregelen, een kink in de kabel komen in dat geval gaat de 
competitie niet door. 
Meer informatie is te vinden op de website van het Regionaal Recreanten Tennis. 
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