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Voor de leden
Van de voorzitter

Was je handen, zorg 
voor frisse lucht, blijf 
bij klachten thuis en 
laat je testen

De kantine sluit om 
00.00 uur

1,5 meterregel hoeft
niet meer

Consumptie binnen? 
QR-code vereist

Beste leden,
In de afgelopen 1,5 jaar hebben wij met ieder
een gecommuniceerd middels nieuwsbrieven in 
de vorm van ‘corona updates’ en verscheen het 
clubblad – in aangepaste frequentie – als digi
tale uitgave. Deze, als noodzaak geboren vorm 
van communicatie in de coronaperiode, heeft 
ons aan het denken gezet. Nu de digitale com
municatie positief wordt ervaren is dan ook be
sloten om na 51 jaar te stoppen met het club
blad. Aan alle goeds komt een einde, zo ook 
aan het clubblad. Dit is dan ook de laatste editie 
in deze vorm.
Het nieuwe fenomeen, de ‘korte’ digitale nieuws
brief zal een rol blijven spelen in de communi
catie. In deze editie lees je meer over de 
beweegredenen en hoe nu verder, maar eerst 
zoals altijd mijn voorwoord.
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Voor de zomervakantie viel er nog weinig te communiceren, als gevolg van de coronamaatregelen von
den er immers nog nauwelijks activiteiten plaats. Na de versoepelingen, die zich vanaf juni in een rap 
tempo opvolgden werd onze ‘tenniswereld’ weer bijna normaal. De openingstijden van de kantine breid
den uit, cluboverstijgende wedstrijden en dus toernooien werden voor iedereen weer mogelijk, en uitein
delijk verdween de 1,5 meterregel. Wat volgde was een zomer waarin veel heeft plaatsgevonden bij onze 
vereniging, zowel qua tennisactiviteiten als overige bezigheden. Inmiddels doet de herfst haar intrede en 
loopt de KNLTBcompetitie 2021 op haar einde maar is het goed om even stil te staan bij alles wat is 
gepasseerd.

Tennisactiviteiten
We hebben een fantastisch 10-jarig jubileum van het Plus Van den Hoven-
toernooi beleefd, zoals altijd met een tjokvol deelnemersveld. Rondom de 
banen werd het een en ander georganiseerd, zoals een loterij en een selfie-
wedstrijd en lekkere hapjes, om het jubileum extra feestelijk te maken. We 
kijken terug op een mooie week, hiervoor (nogmaals) dank aan de organi satie: 
Bert en Elly Muntinga en alle betrokken vrijwilligers. Hope lijk alle maal tot 
volgend jaar!
Voor het eerst in onze clubhistorie is er dit jaar een 1-daags Senior Plus 
Toernooi georganiseerd. Een toernooi waar sportiviteit hand in hand ging met 
gezelligheid. Er werden verschillende partijen getennist en er werd met elkaar 
geluncht. Deze luxe lunch, kunnen we wel zeggen, werd ver zorgd door een 
aantal vrijwilligsters van onze club: Wia Dekker, Elly van ’t Land, Margot van 
der Most en Mini Rorije. De organisatie van het toernooi was in handen van 
Elly Muntinga en Margreeth Brouwer. Deelnemers en organisatie keken met 
elkaar terug op een geslaagde dag en het evene ment is zeker voor herhaling 
vatbaar.
Ook was het onze vereniging die dit jaar de HWHW-uitwisseling mocht organi-
seren. Dit evenement vindt al jaren plaats op Prinsjesdag. Op deze dag gaan 
dames uit Hattem, Wapenveld, Heerde en Wezep op de baan de strijd met e l-
kaar aan. Naast de baan wordt vooral gezellig bijgepraat, voor af onder het genot van een kopje koffie met 
lekkers erbij, tussendoor met een uitgebreide lunch en na afloop vergezeld van een drankje. De organi-
satie, in handen van Mariette Bonhof en Rietje Altenburg, ondersteund door Pauli Dokter, Margreet Calk-
hoven en Loïs Altenburg hadden Be®Nice Lingerie en de nieuw in Heerde gevestigde woonwinkel ’t Sfeer-
moment uitgenodigd, zodat er voor de dames ook nog iets te zien, te passen en te kopen was.

Overige bezigheden
Allereerst was er begin juli de Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze uitgestelde jaarvergadering heb-
ben we aan de hand van de inmiddels traditionele presentatie teruggeblikt op het afgelopen jaar, waar 
wij ondanks allerlei coronamaatregelen als vereniging goed en gezond uit zijn gekomen. Dit resultaat 
werd mede door een mooie ledenstijging bereikt.
Daarnaast zal het niemand zijn ontgaan dat er een metamorfose heeft plaatsgevonden op ons park. Fase 1 
van de vernieuwing van de banen heeft plaatsgevonden; 3 van de 7 banen zijn vernieuwd, incl. hekwerk. 
Ook is het buitenschilderwerk van het clubgebouw onder handen genomen en is er een nieuwe opstel-

Voorwoord
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plaats voor sponsorborden geïnstalleerd. Hierdoor kunnen er meer sponsoren borden 
plaatsen. Het geheel ziet er professioneel uit. Bijkomend voordeel is dat de banen vanaf 
de zijkant voor toeschouwers beter zichtbaar zijn, een win-win situatie dus.
Naast de ingehuurde, veelal lokale ‘professionals’, waren onze eigen ‘professionals’ ook zeer 
actief. In augustus werd een begin gemaakt met het opruimen van de buiten store. Zo werd 
de tank en pompinstallatie die vroeger werd gebruikt voor de gravel banen (inderdaad 
voor de oude kunstgrasbanen beschikte onze vereniging over gravelbanen) afgevoerd en 
kregen de kisten (waar het gravel in opgeslagen werd) een nieuwe bestemming. Via con-
tacten van Alexander Bus werd het dierenasiel in Zwolle hier blij mee gemaakt. Onlangs 
werd de buitenverlichting bij het clubgebouw aange past, zodat iedereen er weer een stukje 
veiliger rondloopt … en wat ziet het er fantas tisch uit. Dit allemaal dankzij de inzet van 
o.a. Marc Maat, Arjan Maat, Auke Hennes, Arjan Wierda en Jan de Groot.

Blik in de toekomst
Ook werd een begin gemaakt met een hekwerk rondom het park. Voor een groot gedeelte is dit inmiddels 
geïnstalleerd. Het hek en de toegangspoort zullen binnenkort op elkaar worden aangesloten. Op termijn 
zal de poort afgesloten zijn als er geen spelers zijn, zodat buitenstaanders op rustige momenten niet zo-
maar op ons park kunnen ‘bivakkeren’. Binnenkort volgt informatie omtrent deze werkzaamheden en 
over wat dit voor leden betekent. Verder worden er nieuwe camera’s geplaatst omdat de oude niet aan de 
AVG-norm voldoen. En rest in 2023 nog de vervanging van de resterende 4 banen.
Als ik alle activiteiten zo opsom realiseer ik mij dat er erg veel is bereikt de afgelopen tijd, met dank aan 
de vele vrijwilligers. Dat brengt mij dan ook op de vrijwilligersdag. Een dag waarop de vrijwilligers in het 
zonnetje worden gezet. Ik nodig iedereen hier graag voor uit (zie ook de uitnodiging per e-mail van 16 
september j.l.).

Korte update m.b.t. padel en ledverlichting
Als bestuur zijn wij aan het onderzoeken of het mogelijk is financiering rond te kunnen krijgen voor de 
aanschaf van padelbanen. Ook zijn we met gemeente en 2 aanwonende buren in gesprek, m.b.t. eventuele 
te verkrijgen subsidies, benodigde vergunningen en effecten voor de directe omgeving. Als dit onderzoek is 
afgerond komen wij m.b.t. de resultaten en mogelijk te nemen besluiten hierop terug via een ledenvergadering.
I.v.m. de stijgende energieprijzen zijn we enigszins versneld aan het onderzoeken welke ledverlichting 
passend zou zijn voor onze banen, welke kosten hier mee gepaard gaan en hoe snel we deze kunnen 
laten installeren op ons park. Zodra hier meer over bekend is zullen wij iedereen informeren.
Tot slot, na alle positieve berichten en -ontwikkelingen ook nog een verdrietig bericht. Deze zomer is ons 
oud lid Freddie Wijkhuizen overleden. Jarenlang is zij lid van onze vereniging geweest. Zelfs toen ze ver-
huisde van Heerde naar Epe bleef ze bij de HLTC spelen. Een aantal jaren geleden, toen haar gezondheid 
het niet meer toeliet om zelf actief op de baan te staan, kwam ze nog regelmatig bij haar vaste tennis-
groepje kijken en na afloop bijpraten. Haar overlijden heeft een groot aantal leden diep geraakt.

Groet,
 Edwin Boschman
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Datum: Vrijdag 2 juli 2021    Ð   Aanvang: 20.00 uur    Ð   Plaats: Clubhuis ‘De Bornerenk’

Aanwezig: Ax Dil, Arjan Wierda (bestuurslid niet speltechnische zaken), Brenda Oonk, Cors Altenburg, Bert Muntinga, 
Bert Dekker, Edwin Boschman (voorzitter), Elly Muntinga, Elseline Timmer (secretaris en notulist), Gerald Kuipers 
(Penningmeester), Geert van Walderveen (bestuurslid PR en sponsoring), Gert van Bospoort, Ingrid Boschman, Harold 
Hilarius, Inge van Loo (bestuurslid speltechnische zaken). Jeroen Muntinga, Jorien Meijer, Jan Bruggeman, Maarten Bijker, 
Margreeth Brouwer, Menno Timmer, Nico Berkelmans, Peter Hoekstra, Rene Snijders, Tiny Griffioen, Wim van der Vijgh, 
Rietje Altenburg, Wia Dekker, Teunis v Lohuizen

Afwezig m.k.: Thera van den Hurk; Rikie Oonk, Jan Oonk, Wies Potma, Eugenie Hennes, Roelof Spekman, Anneke 
Spekman, Inge van Ark, Geert Jan van Ark, Auke Hennes, Leonie Meppelder, 
Merle Snijders, Ole Snijders, Lieve Snijders, Jacqueline van Dalfsen, Henk Hekstra, Daan Leeraar, Frans Castermans jr, Ton 
Koster, Jesse Fredriks, Hennie Verkuijl, Romy Veldwijk, M.R. Couwenberg, Peter van der Togt, Tamara Nuiten, Quinten 
Hilarius, Lois Altenburg, Willeke Logtenberg, Machteld Korevaar, Thymo Iding, Rienie van de Streek, Winrick Weisnekker, 
Moud Jansen, Chris Aelbrecht, Colin Taylor, Gerda Schakelaar, Emma Draaier, Maarten Belgers, Inge Wiesnekker, F.Timmer, 
Marcel van Dalfsen, Elly van ’t Land, Gert Nijsink, Karin Heijnen, Ronald Heijnen, Coos Stel, Jaap Eltingh, Maud Dragt, 
Pieter Diender, Margot van der Most, Elisabeth van der Vijgh, Jan de Groot, Jan Hannink, Arjan Maat, Alfred Heij, Alice 
Nijenhuis, M.Eikelboom, Kees Hoogink, Susan Jager, Kees Hoogink, Els Hoogink, Joop de Groot, Marlous Veldkamp, Anton 
Westerkamp, Peter Veldhuis en Alette Veldhuis; Annelies Disselhof; Annie Reil

01 Opening om 20.06 uur en mededelingen 
De vergadering wordt om 20.06 door de voorzitter geopend.
We kijken tijdens de ALV terug op het jaar 2020. Het doel is om het volgend ALV in maart 2021 te houden.
Allereerst wordt stil gestaan bij de leden die in 2020 ons zijn ontvallen. De leden die hun functie hebben 
neergelegd worden later in deze ALV bedankt.

Mededelingen
Iedereen wordt verzocht om de presentielijst te tekenen indien dat nog niet is gebeurd, bij deze presentie-
lijst zit een gezondheidscheck.

02 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

03 Notulen Algemene Ledenvergadering 5 september 2020 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

04 Samenvatting jaarverslagen commissies 2020 en vooruitblik 
De jaarverslagen zijn gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief.
Via een presentatie (zie het afgeschermde gedeelte op de website: voor leden/documenten ALV) neemt de voorzitter ons 
mee in de gebeurtenissen van 2020. Corona heeft veel invloed gehad maar gelukkig kon er ook vaak wel 
getennist worden. Daar waar het mogelijk was werden activiteiten georganiseerd zoals bijv: wintertoss, 
blind date toernooi, clubkampioenschappen, het Plus van den Hoven toernooi, de zomertoss en het 
paard-veulen toernooi.

Verslag Algemene Ledenvergadering
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Ook gaf het mogelijkheden om het clubhuis een opfrisbeurt te geven. Met relatief weinig middelen en in 
de avonduren is een mooi resultaat bereikt. De komende weken wordt de buitenkant voorzien van een 
nieuwe kleur.

Er is niet stilgezeten op digitaal vlak, er is een nieuwe kassa gekomen, een nieuwe provider en het 
inkoopbeleid is onder de loep genomen. De kantinecommissie heeft zijn uiterste best gedaan om zo min 
mogelijk goederen te moeten weggooien. Snelle schakeling en goede afstemming met de Plus van den 
Hoven was daarin belangrijk.

Het gehele park is rookvrijgemaakt en er is een rookplek gecreëerd.

Helaas ook minder mooie gebeurtenissen geweest. Er is een inbraakpoging geweest met schade aan deur. 
Er is niemand binnen geweest, maar het levert wel schade en veel regelwerk op.

Op sportief gebied is er een team onofficieel kampioen geworden. De sponsoren zijn in het zonnetje gezet 
middels een advertentie in de Schaapskooi. De sponsoren worden bedankt voor de ondersteuning die ze 
bieden.

Tot slot het aantal leden, die is gestegen van 339 (eind 2019) naar 362 (eind 2020) en de huidige stand is 
420 leden. Wel wordt verwacht dat hier ook leden tussen zitten die wegens corona geen andere sport 
kunnen beoefenen. We gaan ons best doen de leden te behouden.

Voor de allerkleinsten is er een tennisclinic met de BSO geweest.

Een update m.b.t. Padel
Het bestuur krijgt veel vragen vanuit de leden hoe het 
ervoor staat en wanneer we de banen kunnen verwachten. 
Kijkend naar financiering is er een volledige financiering 
met een rekenmodel opgezet (vergelijkbaar met die van 
Hattem). Leden betalen niet meer lidmaatschap en kunnen 
met kor ting gebruik maken van de banen (2 of meer lid, 
dan 10 euro voor 4 personen) Mensen die geen lid zijn en 
ook willen spelen betalen 20 euro voor 4 personen. Aan-
leg van de banen kost ongeveer 155.000 euro, verwachting 
is dat dit na 5-6 jaar uit de kosten is. De verwachting is 
dat de baan ongeveer 10 jaar meegaat. Naast meer reuring op het park en evt. meer lidmaatschappen kan 
het ook extra kantine inkomsten opleveren. Het blijft digitaal afhangen met tijdsloten. Volgende stap is 
vergunning aanvragen bij de gemeente, onderzoeken aan welke voorwaarden het moet voldoen en waar 
de positionering op het park gaat plaatsvinden? Indien financiële plaatje en vergunning op groen is zal er 
een (extra) ledenvergadering plaatsvinden om dit voor te leggen. 

Vraag: Wanneer is dit gerealiseerd? Moeilijk te zeggen, maar kunnen zo 2 jaar verder zijn (vergunningstraject 
en levertijd zit nu op 8 maanden).
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Vraag: Valt Padel straks onder een andere vereniging of binnen HLTC? Padel gaat ook onder huidig bestuur vallen. 
Doel is om een zo’n eenvoudig mogelijk constructie te hebben. Wel belangrijk voor de begrotingen om 
voor het onderhoud en het vervangen van de padelbanen geld te reserveren. Dit wordt meegenomen in 
het plan. 

05 Presentaties commissies, incl. terugkoppeling enquête
Jeugdcommissie Rene Snijders
Rene was a.i. en geeft het stokje door aan Inge van Loo. Inge pakt dit vanuit het bestuur tijdelijk op, maar 
gaan ondertussen op zoek naar een nieuwe voorzitter van de commissie. In het jeugdbeleidsplan is HLTC 
een club met een gezonde leeftijdsopbouw. Mooie verdeling leeftijd. Het blijft belangrijk te blijven inves-
teren in de jeugd. Brenda en Anjo zitten nog in de jeugdcommissie, het lijkt erop dat ze ondersteuning 
krijgen. Afgelopen jaar het 100e jeugdlid welkom geheten. Al met al een mooie uitgangspositie voor 
komend jaar. 

Leden-enquête Inge van Loo
Gedurende het jaar komen er vragen bij het bestuur binnen die 
worden besproken in de bestuursverga dering, die we ook graag bij 
de leden willen voorleggen. Aan de verschillende commissies is 
gevraagd of zij ook nog vragen hebben die ze willen voorleggen. 
De enquête is naar alle leden verzonden met een respons van 110. 
Bij de ALV wordt kort ingegaan op de resultaten (zie het afgeschermde 
gedeelte van de website: voor leden/docu menten ALV). De opmerkingen bij 
de open vragen worden doorgezet naar desbetreffende commissie 
en/of worden besproken in het bestuur. Aan de hand daarvan 
wordt bekeken en besloten waar actie op onder nomen gaat worden. 

Grote Clubactie
Wel of niet aan mee doen? Twee leden geven aan dit wel te willen organiseren. Ze zullen vanuit het 
bestuur benaderd worden om te onderzoeken of het haalbaar is om in september aan de Grote Clubactie 
mee te doen. 

Ledenwerving en behoud
De introductielessen worden gewaardeerd met een 8,1. De opmerkingen bij wel of niet meedoen aan de 
activiteiten voor alle leden wordt teruggegeven aan de commissie. Wat opvalt is dat er veel waardering 
wordt uitgesproken voor de commissie. 

Baanbezetting
Vraag: speeltijd verlengen voor single en dubbel? 
Het bestuur heeft onderzocht wat clubs in de omgeving doen, gekeken naar beschikbaarheid van de 
banen en de vraag is voorgelegd aan de leden.
Conclusie: voor nu speeltijd van de banen worden niet aangepast. Het blijft 45 min. voor enkelen en 60 
min. voor dubbelen. Belangrijke factor die meespeelt is de verhoging van het aantal leden. 
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Jeugdcommissie
Wat gemist afgelopen jaar? De reacties worden doorgezet naar de jeugdcommissie.

ALV: kom je wel of niet en waarom niet? 
Opvallend, veel mensen van de respondenten zijn op vakantie of de avond past niet. Geen specifieke tips 
om meer opkomst te krijgen. Er werd nog wel genoemd om de ALV zowel fysiek als digitaal te volgen.

Vraag tijdens ALV: Moet de enquête herhaald worden vooraf aan de ALV? 
Hier wordt positief op gereageerd. Het is zinvol om te peilen wat er leeft en het biedt leden de 
mogelijkheid input te leveren. 

06 Communicatie HLTC 2020 en verder …
In 2020 zijn de kernwaarden geïnventariseerd bij bestuur en commissies. Weinig respons vanuit com missie. 
Een eerste opzet is gemaakt in de projectgroep Harald, Tiny, Marcel en Annelies. Komende periode wor-
den handen en voeten aan de kernwaarden gegeven. 
De kernwaarden zijn: 
1. Open, voor iedereen 
2. Verbinding 
3. Sportiviteit 
4. Ontwikkeling, innovatie 
5. Maatschappelijk betrokken 

Glossy 
Er komt begin 2022 een jaarboek waarin ook advertenties van sponsoren zijn 
opgenomen. Ze zijn benaderd om deel te nemen en reageerden hier positief op. In 
samenwerking met Van der Most (die ook ondersteuning biedt bij de digitale 
nieuws brief) wordt hieraan gewerkt met afstemming met de sponsorcommissie. 
Vraag: Wordt het jaarboek alleen onder leden verspreid? Ja, alle leden krijgen een glossy. 
Daar naast komt hij ook bij publieke ruimtes (huisarts/apotheek/bieb) en de spon-
soren krijgen een exemplaar. 

07 Vaststelling jaarrekening 2020

08 Vaststelling begroting 2021

09 Vaststelling contributie 2021
Aangezien de ALV op het vrij toegankelijke gedeelte van onze website staat is ervoor gekozen om de 
financiële onderwerpen alleen in de notulen beschikbaar te stellen.
De presentatie van de penningmeester is voor leden terug te zien op het afgeschermde gedeelte van de 
HLTC-website (Voor leden, onder Documenten ALV).
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10 Verslag kascommissie 
Op 30-06-21 heeft de kascommissie meegekeken met de financiële 
administratie en jaarrekening die is opgesteld. 
De check en de ALV zitten dicht op elkaar dit jaar. Dit was een bewuste 
keuze vanuit bestuur, we wilden niet de coronaregels overtreden. Advies 
voor volgend jaar is om meer tijd te laten zitten zodat dingen dieper 
uitgezocht kunnen worden. 

De ledenadministratie; groot deel uit doorlopende contributie. Vraag van kascommissie of er een rond-
rekening gemaakt kan worden? Gerald heeft contact met Marcel hierover gehad. Door ziekte of andere 
omstandigheden beslist het bestuur soms flexibel om te gaan met lidmaat schap. Daarnaast hebben we 
kortingen ledenacties gegeven. Dit verstoort de prijs. Oplossing is per direct doorgevoerd, volgend jaar 
wordt dit dan meegenomen. 

Maarten Bijker neemt het woord vanuit de kascommissie: Indrukwekkend veel papierwerk. Gerald en 
Jorien hebben het helder toegelicht. Met vlag en wimpel de check doorstaan. Ruim applaus is op z’n plek, 
het kost veel tijd en werk. Hij geeft decharge aan het bestuur.

Rene heeft een kleine aanvulling: hoe de opzet van de leden administratie nu gaat is hij positief over. Zo 
kun je kijken om meer verbeteringen door te zetten. Advies om te kijken hoe de opbouw van de leden is, 
wat het opbrengt en welke acties gepland kunnen worden. Met een andere bril hiernaar kijken. 
Complimenten aan bestuur en Gerald/Jorien. 

Jeroen Muntinga wordt bedankt voor zijn inzet bij de kascommissie. Er is een nieuwe vacature beschik-
baar. Deze wordt ingevuld door Wia Dekker. 

11 Overzichten commissieleden 
Huidige stand commissieleden is inzichtelijk in de clubapp.

Er zijn een aantal vacatures. Oproep om rond te kijken in tennisgroep of iemand met 
bepaalde achter grond, enthousiasmeren.

Tijdens de ALV worden de leden bedankt voor hun inzet bij de verschillende commissies. 
Drie daarvan zijn aanwezig en krijgen een presentje uitgereikt.
Ð Rene Snijders (jeugdcommissie) Ð Jeroen Muntinga (kascommissie)
Ð Gert vd Bospoort (clubblad) Ð Elisa Schurink (kantinecommissie)
Ð Macha Muilwijk (jeugdcommissie) Ð Babette Wierda (jeugdcommissie)
Ð Alexander Bus (jeugdcommissie) Ð Caroline de Brake (commissie Werving en -behoud)

12 Herbenoeming Edwin Boschman als voorzitter bestuur
Gerald legt voorstel voor. Edwin wordt unaniem herbenoemd door de aanwezige leden voor een periode 
van 3 jaar.
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13 Aftreden Elseline Timmer als secretaris en benoeming van Ruud Timmerman
Elseline wordt door Edwin bedankt voor haar inzet binnen het bestuur. Ruud Timmerman is met unanieme 
goedkeuring van de leden benoemd tot secretaris binnen het bestuur. 
Geert van Walderveen heeft onlangs aangegeven zijn functie binnen het bestuur neer te leggen. Hierdoor 
is een vacature ontstaan deze is nog niet ingevuld. Geert blijft wel actief in sponsorcommissie. Ook geert 
wordt bedankt voor zijn inzet. 
Tiny wordt ook bedankt vanwege haar inzet het afgelopen jaar voor o.a. het clubblad en de nieuwsbrieven 
rondom corona. Ze heeft hier veel tijd in gestopt op ad hoc momenten. Ze staat altijd paraat, ook dank 
voor de presentatie die tijdens de ALV gebruikt wordt. 

14 Rondvraag
Nico: voorstel met alle commissieleden inclusief bestuur bij elkaar te komen om inzicht te krijgen in elkaars 
handelingen. Dit zou een vrij grote groep zijn, maar wordt meegenomen om bijvoorbeeld te beginnen 
met voorzitters en bestuur. 

15 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en nodigt de leden uit voor een consumptie.

November 2021
1-21 Inhaaldagen KNLTB Competitie 2021 (wk 44,45 en 46)
4 Bijeenkomst bestuur en voorzitters commissies
10-14 Clubkampioenschappen Jeugd en Senioren
13 Hollandse Avond
27 Vrijwilligersmiddag/-avond

December 2021
29 Top 2000 Café (onder voorbehoud)

Januari 2022
14 Nieuwjaarstoernooi
15 Nieuwjaarstoss Jeugd

Activiteitenagenda

Vooruitblik

Het was de bedoeling dat TV Wapen
veld dit jaar de Noord Oost Veluwe
kampioenschappen zou organiseren. 
Door miscommunicatie is dit niet 
gebeurd. In 2022 is onze vereniging 
weer aan de beurt om het NOV in 
Heerde te organiseren.

N O V
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Van clubkrant naar clubblad naar …

Nadat het eerste exemplaar van de clubkrant (clubblad was aanvankelijk club
krant) op A5 formaat in 1970 verscheen, valt nu het doek voor het clubblad. Van 
een dun boekje bestaande uit losse, gevouwen A4tjes ontwikkelde het club
blad zich tot een ‘professioneel’ opgemaakte, rijk geïllustreerde A4 zwartwit 
editie, met een flink aantal advertenties van sponsoren, waardoor het mes aan 
twee kanten sneed.
In de afgelopen 51 jaar, en zeker nadat internet voor bijna iedereen toeganke
lijk werd, is er in communicatie land veel veranderd. Sociale media ontstonden 
en nieuwsfeiten konden bijna onmiddellijk worden gedeeld. De actualiteits
waarde van ‘papier’ boette hierdoor sterk in. Toch was (en is het voor sommige 
onder ons) nog steeds fijn om een stuk papier in handen te hebben om infor
matie tot ons te nemen.

Veranderende communicatiekanalen
Tijdens de enquête eind 2018 hoorde we dat er leden waren die het clubblad van voor tot achter lazen. 
Tijdens dezelfde enquête kwam ook naar voren, dat vooral jongeren zich richtten op andere communi-
catiekanalen. Toen de coronacrisis zich begin 2020 openbaarde vonden redactie noch bestuur het ver-
antwoord om de veelal oudere leden de bezorging van het clubblad te laten uitvoeren. Om het contact 
met de leden te behouden werd bedacht om een ‘digitale’ versie van het clubblad te gaan maken en 
actuele berichtgeving, rondom de coronamaatregelen te communiceren middels een ‘korte’ digitale 
nieuwsbrief. Ook deed de fotopresentatie, in de vorm van het jaaroverzicht tijdens de ALV, zijn intrede. 

Een niet onbelangrijk aspect van het digitale clubblad was dat wij de verplichtingen voorvloeiend uit de 
advertenties niet meer waar konden maken. Bij opname van de advertenties zou het digitale bestand erg 
groot worden en ‘te zwaar’ om te versturen. Bovendien zouden alle advertenties layout-technisch aan ge-
past moeten worden. De vraag was ook of de advertenties nog wel ‘gezien’ zouden worden.

Van onze zakenpartner, drukkerij Koninklijke Van der Most kregen wij de mogelijkheid om zolang de 
coronacrisis voortduurde, kosteloos gebruik te maken van de editor, Jan Willem Bosman, voor de vorm-
geving van het digitale clubblad. Met dit aanbod waren wij enorm blij, zo konden wij het contact met 
leden (en sponso ren) onderhouden en hadden wij tijd om na te denken over de vraag hoe nu verder na 
de coronacrisis. 

Bovenstaande ingrediënten leidden tot het besluit om ons te richten op een moderne wijze van commu-
niceren. Hoe deze wijze er exact uit gaat zien kunnen wij hier nog niet volledig aangeven. Door verschil-
lende redenen is de ontwikkeling van het communicatieplan vertraagd. Wij hopen samen met de com-
missie ‘Communicatie HLTC 2020 en verder’ binnenkort een inhaalslag te kunnen maken. 

Wat we wel weten is dat wij vele sponsoren hebben weten te behouden om 1x per jaar in een HLTC 
‘glossy’ te adverteren. Wij hebben dan ook besloten om jaarlijks een ‘glossy’ uit te gaan brengen. Dit 

Van de Bestuurstafel



12 Nieuwsbrief  #7 - november 2021

jaarboek wordt een ‘bewaarexemplaar’. De hoogtepunten van het jaar zullen hierin, geïnspireerd door de 
ALV presentatie, kleurrijk in beeld worden gebracht. In het eerste jaarboek dat begin volgend jaar zal 
verschijnen zal ook stil worden gestaan bij het einde van het bestaan van ons clubblad. (De actuele 
zaken, zoals aankondigingen van een toernooi, nieuws van het bestuur, verloop van competitie zullen 
‘digitaal’ gecommuniceerd gaan worden.)

Fijn dat de uitgestelde voorjaarscompetitie dit najaar wel door kon gaan. Er is dan ook met veel enthou-
siasme in de KNLTB competitie 2021 gespeeld. Het weer zat meestal mee, en een enkele keer tegen. Enkele 
wedstrijden zijn dan ook vanwege het weer uitgesteld. Ook zijn een aantal wedstrijden vanwege andere 
redenen uitgesteld. Dit laatste is eigenlijk niet toegestaan, maar in overleg met tegenstanders wordt het 
gedoogd. Het weekend van 30-31 oktober zijn alweer de laatste reguliere speeldata, daarna volgen nog 
enkele inhaaldagen.

Bij de senioren kunnen er nog 2 teams kampioen worden, t.w. het team van Frans Castermans jr. dat speelt 
op zaterdag en het damesteam van Renée Brouwer dat speelt op zondag. Ik ben benieuwd hoe het gaat 
aflopen. Het damesteam van Renée had namelijk wel pech: 3 teams uit hun poule hebben zich terugge-
trokken, zodat er maar 4 wedstrijddagen over bleven. 

Voorjaarscompetitie
Ja, er wordt ook alweer nagedacht over de Voorjaarscompetitie. Vanaf begin december gaat de 
inschrijving weer open (voor zowel de junioren als de senioren). Opgeven hiervoor kan via onze website: 
www.hltc.eu. (Zie voor de jeugd ook het artikel KNLTB competitie 2021 Jeugd ).

Oproep verspreiding HLTC glossy

We hopen dat jeugdleden de voormalige bezorgtaken (van 6 clubbladen, naar 1 keer per jaar het 
jaarboek verspreiden) van de oudere leden over willen nemen. Een oude traditie zou hiermee nieuw 
leven ingeblazen kunnen worden.
De oproep van de toenmalige voorzitter 51 jaar geleden was als volgt: “Op de jeugdigen doen wij een 
beroep om de krant te willen bezorgen, daar anders de portokosten te hoog zullen zijn. De jeugdleden 
die hieraan willen meewerken dienen zich op te geven bij … (er volgde een 4cijferig telefoonnummer). 
Gelieve te bellen ’s avonds na werktijd, vanaf 19.00 uur.”

Heb je zin om begin volgend jaar te helpen met de verspreiding van de HLTC glossy, 
meld je dan gelijk aan via: clubblad@hltc.eu. (Dit emailadres blijft hiervoor speciaal nog 
even bestaan).

KNLTB competitie 2021 Senioren

http://www.hltc.eu
mailto:clubblad%40hltc.eu?subject=
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De teamsamenstelling voor de jeugd wordt door de trainers en de technische commissie gedaan. De 
senioren moeten zich individueel (via het inschrijfformulier) aanmelden, wel kunnen zij hun teamleden 
kenbaar maken. Tennissers die graag competitie willen spelen, maar geen team hebben, kunnen zich ook 
inschrijven. Er wordt dan door de TC gekeken naar nieuw te vormen teams, en als dat niet kan, wordt 
gekeken of ze passen bij een reeds bestaand team.

Voor mensen die nadenken over competitie maar denken: daar wil ik geen hele dag, middag of avond 
voor kwijt zijn: denk dan aan de 8/9 competitie op de donderdagavond. Deze competitie is speciaal voor 
beginners en tennissers met speelsterkte 8/9. Tijdens deze competitie worden er maar 2 partijen op een 
avond, dames en heren door elkaar, gespeeld. Bovendien wordt er compact gespeeld, dat wil zeggen dat 
er een beslissend punt bij de stand 40-40 wordt gespeeld. Het neemt dus minder tijd in beslag en een 
team heeft maar 3 tot 4 spelers nodig.

Competitie spelen is leuk, je komt nog eens andere mensen tegen om je kunnen uit te proberen. Het is 
leuk om naar het spel van anderen te kijken, zachtjes commentaar te leveren, want aan de kant gezeten 
lijkt het allemaal gemakkelijk. Het is gezellig, vooraf koffie of thee, tussen de partijen door samen wat 
drinken en de eerste ronde nabespreken. En vervolgens na afloop een hapje en een drankje, want dat heb 
je dan wel verdiend (of het is nodig om de teleurstelling dragelijk te maken); kortom, een gezonde, leer-
zame en gezellige bezigheid.

Thera van den Hurk, verenigingscompetitieleider

Van 1 juni t/m 26 oktober 2021

Nieuwe leden

Senioren
Finn Peters
Christian Mulder
Ruben Fix
Stefan Reurink
Maarten Bout
Esmee Zwolle
Marijn Docter
Kim van Welsum
Arnold van Welsum

Mike Wesel
Barbara Hakkert
Vincent Leeuwis
Astrid Tees
Jaap Jonker
Erik Peek
Marja Groeneveld
Michael Veltman

Junioren
Bram van de Wetering
Hugo Kaspers
Florian Lukassen
Sare Leyder Havenstroom
Bo Viveen
Mike Zonderland
Roselyn de Jong
Dorrith Lijkendijk

Welkom bij HLTC!
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Kennismakingstoernooi nieuwe leden
Afgelopen jaar heeft onze vere niging een 
enorme groei door gemaakt. Reden voor de 
com missie Ledenwerving en -behoud om iets 
voor nieuwe leden te organiseren. Ruim 98 
adressen kregen een uitnodiging om met el kaar 
kennis te maken op zater dag 12 juni. Uit ein-
de lijk hebben 20 nieuwe leden zich aange-
meld voor deze middag, waaronder 5 jeugd-
leden. De jeugdleden wer den begeleid door 
Sander Mun tinga en Jolieke van Dalfsen en 
kregen een eigen programma aangeboden. Er 
werd met ze getennist, ze kregen uitleg over 
de puntentelling en hoe het werkt als je een 
wedstrijdje speelt. Tussendoor was er tijd voor 
drinken en wat lekkers.
De senioren gingen uiteraard ook de baan op 
en speelden meerdere potjes tegen elkaar in 
dubbel en single variant. Het ging er fanatiek 
en sportief aan toe. Tussendoor werd er gekletst 
en gelachen met elkaar. Aan het einde van de 
middag werden hier en daar telefoonnum-
mers uitgewisseld om eens vaker af te spreken 
om te tennissen. De winnaar van de sportieve 
middag was Jeanet Couwenberg en de aan-
moe digingsprijs ging naar Suzanne Goedhart. 

Al met al een geslaagde middag, waarover 
Martin Couwenberg, nieuw lid, nog iets meer 
over wil vertellen: ‘We vielen met de neus in de 
boter! Wat een leuk en sportief kennismakings toernooi. 
De organisatie had echt hun best gedaan om er een 
geslaagde middag van te maken. Er waren lekkere 
hapjes en een aantal mensen werden apart in het ‘zon
netje’ gezet. Natuurlijk ontbrak een balletje slaan niet 
en speelden we 3 leuke partijtjes. Tussen de partijen 
door was er voldoende tijd om verder met de andere 
nieuwe leden kennis te maken. De tijd vloog voorbij en 
voordat we wisten was het 17.00 uur en konden we 
terugkijken op een super geslaagde middag. Jeanet en 
ik (Martin) hopen nog een lange tijd bij deze club te 
tennissen en nieuwe mensen te ont moeten.
Bedankt organisatie, jullie hebben echt een super mid
dag georganiseerd!’

Werving & Behoud

Uitreiking
hoofdprijs

Uitreiking
aanmoedigingsprijs
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HLTC bereikt 100e jeugdlid!
In maart tikte wij als HLTC, na lange tijd, weer het 100e jeugdlid aan. 
Voor het laatst was dit in 2017 het geval. Ieder jaar hebben we te maken 
met jeugdleden die gezien hun leeftijd de overstap maken naar een 
seniorenlidmaatschap en ieder jaar hebben we ook te maken met 
jeugdleden die stoppen met tennis, om verschillende redenen. Het 
afgelopen jaar groeide niet alleen het aantal seniorleden, maar dus ook 
het aantal jeugdleden.
De groei en de mijlpaal waren voor de commissie Ledenwerving en 
-behoud redenen genoeg om dit onder de aandacht te brengen en het 
100e jeugdlid in het zonnetje te zetten. Dit werd gedaan tijdens het 
kennismakingstoernooi. Nica van Alphen werd verrast met een tennis-
paal om ook tijdens de vakantie, als er geen les is, thuis of op de cam-
ping te blijven trainen.
Nica is in maart begonnen met tennissen en heeft mee gedaan aan de 3 introductielessen. 
Na de deze lessen heeft ze besloten om naast turnen ook te gaan tennissen. Ze vind het 
een super leuke sport en heeft al aan haar ouders gevraagd of ze niet 2 keer per week 
mag komen trainen. “Leuk om te horen Nica dat je zo enthousiast bent, en wie weet waar 
dit gaat eindigen. Nederland kan wel weer een nieuw tennistalent gebruiken.” C

Inmiddels staat de thermometer (die in de kantine hangt) al op de 112 jeugdleden!
We zijn benieuwd waar dit gaat eindigen dit jaar.

Wintertoss op vrijdagavond
De Najaarscompetitie loopt ten einde en de dagen worden weer donkerder. Om toch een beetje te blijven 
tennissen en om een winterdip te voorkomen pakt de commissie Ledenwerving en -behoud de Winter-
toss op vrijdagavond weer op. Iedereen kan hieraan meedoen, of je nu beginner bent of gevorderd. De 
data van de Wintertoss worden vermeld via sociale media en clubapp. Dus houd dit in de gaten er zorg 
dat jij er bij bent, zodat een ‘winterdip’ aan jou voorbij gaat.

Start het jaar gezellig en sportief met het Nieuwjaarstoernooi!
We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar hij is weer terug op de agenda; het Nieuwjaars toer-
nooi! Het toernooi vindt plaats op vrijdagavond 14 januari 2022 en is voor alle seniorleden van de HLTC. 
Of je nu net begonnen bent of al jaren tennist, iedereen kan meedoen.
Tijdens het toernooi worden er (gemengd)dubbelpartijen gespeeld. De organisatie zorgt voor de indeling 
en samenstelling van de koppels. Je bent vanaf 19:00 uur welkom. De wedstrijden zijn van 19:30 tot 22:30 uur. 
Het inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt 2,50 euro. Dit betaal je bij aankomst. Tussendoor krijg je de 
mogelijkheid om te genieten van een heerlijke kop snert en een glaasje Glühwein!
Dus heb jij goede voornemens voor 2022? Begin dan het nieuwe jaar sportief en geef je via werving@
hltc.eu op voor het Nieuwjaarstoenooi!

mailto:werving%40hltc.eu?subject=
mailto:werving%40hltc.eu?subject=
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Personele zaken
Voor de zomer, bij het weer opengaan van de kantine hebben we een oproep 
gedaan voor extra versterking van de kantinecommissie. Elly van ’t Land heeft 
hierop gereageerd en is per augustus van dit jaar gestart. Elly is in het verleden 
ook al eens lid geweest van de kantinecommissie. Ze is hierdoor van vele kantine-
zaken al op de hoogte. Naast haar ervaring zijn we ook erg blij met Elly haar posi-
tieve en enthousiaste inbreng.

Helaas heeft Jan Bruggeman aangekondigd dat hij zijn rol als inkoper per het einde van dit jaar zal 
beëindigen. Jan heeft bijna 2 jaar geleden het nieuwe inkoopcontract met Sligro en Heineken opgezet. 
Daarna heeft hij veel tijd gestoken in de afstemming en uitvoering hiervan, zoals het onderhouden van 
contacten met leveranciers, opzetten bestelproces, controle leveringen, etc. Nu ziet het ernaar uit dat wij 
niet op zoek hoeven naar een opvolger van Jan. Soms gaan dingen sneller dan gedacht. Op het moment 
van schrijven zijn we in de afstemfase met een kandidaat. We hopen hier in een volgende nieuwsbrief op 
terug te kunnen komen.

Ter afsluiting van de personele zaken: Alle seniorleden binnen de HLTC worden door de kantinecom-
missie, 1 tot 2 keer per jaar ingezet voor een bardienst. Dit is noodzakelijk om de kantine open te kunnen 
houden voor alle spelende leden. De kantine is van ons allemaal dus moeten we er ook samen voor zor-
gen dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om hier gebruik van te maken. Nu zijn er leden (m.n. 
dames) die het (echt) niet leuk vinden om een avond achter de bar te staan. Daarvoor hebben we even-
tueel een alternatief, t.w.: een aantal keren per jaar helpen schoonmaken en/of ramen wassen. Momenteel 
hebben we een schoonmaakteam van 6 dames en een iets groter team met dames die ca. 3 keer per jaar 
de ramen wassen van de kantine(binnen en buiten). Deze teams kunnen nog wat handjes erbij gebruiken. 
Heb je interesse om dit te doen als alternatief voor je bardienst, laat het dan weten via 
kantinecommissie@hltc.eu of via tel. 06-24 27 53 85 (mobiel Harold Hilarius).

Voorzieningen en catering tijdens Najaarscompetitie
Vorig jaar hebben we veel maatregelen moeten nemen om het gebruik 
van de kantine tijdens de Najaars competitie mogelijk te maken. Uitein-
delijk werd de competitie in de laatste weken toch afgebroken als gevolg 
van de toegenomen coronabesmettingen. Ondanks dat er nu nog nauwe-
lijks beper kende maat regelen zijn leek het ons wederom verstandig om 
iets meer overdekte en verwarmde zitruimte op het terras te creëren voor 
de drukke competitieavonden en -middagen. Op zoek naar een grote 
party tent (met zijwanden) kwamen we terecht bij ABC Hekwerk, waarmee 

Het reilen en zeilen bij de 
Kantinecommissie

Wil je net als Elly ook de kantinecommissie versterken? Neem dan 
contact op via kantinecommissie@hltc.eu. We kunnen alle hulp 
gebruiken.

mailto:kantinecommissie%40hltc.eu?subject=
mailto:kantinecommissie%40hltc.eu?subject=
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wij als vereniging inmiddels een goed contact hebben opgebouwd. (ABC Hekwerk plaatst het nieuwe 
hekwerk rondom het park en rondom de banen). Via via hadden hoorden we dat bij een andere sport-
vereniging partytenten stonden van ABC Hekwerk. Na contact opgenomen te hebben met hen was het 
snel geregeld. De party tenten konden we gedurende de gehele competitieperiode lenen. ABC Hekwerk 
dank voor deze onder steuning!

Bij de seniorencompetitie wordt na de gespeelde wedstrijden meestal nog gezellig een 
drankje gedronken met de tegenstanders. Inspanning maakt hongerig dus is het fijn om 
hierbij ook iets te eten. Na als KC een aantal jaren zelf hapjes te hebben verzorgd is er sinds 
vorig jaar voor gekozen om die te laten leveren door een externe cateraar. Dit jaar worden 
de hapjes verzorgd door Qualicateraar uit Epe. We krijgen erg veel complimenten o.a. van de 
tegenstanders over de goed verzorgde hapjesschotels. Complimenten aan Qualicateraar dus.

Coronacheck en radiobediening
Eind september heeft de overheid het coronatoegangsbewijs voor horeca en sportkantines verplicht 
gesteld. Het controleren hiervan is dus ook van toepassing voor onze HLTC-kantine. Om bezoekers die 
‘zittend’ in de kantine een drankje willen drinken te kunnen contro leren, moet de QR-code gescand 
worden. Dit kan middels de tablet die naast de kassa is geplaatst. Hierop is de ‘coronacheck scanner’ 
geïnstalleerd.
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De kantinecommissie had al langere tijd de wens om een tablet achter de bar te hebben om eenvou dig de 
radio te kunnen bedienen. De noodzaak van de coronascanner hebben we nu gecombineerd met onze 
wens. Naast de app om de QR-code te scannen is de app: Onkyo Controller geïnstalleerd. Daarmee kun je 
de radio aan- en uitzetten en kiezen voor o.a. Internet-radio (Tune-in Radio). Uiteraard kan je de radio 
ook aan- of uitzetten met de knop op de radio (links onder de kassa). De overige bediening kan het beste 
via de tablet. Zelfs is gebruik van Spotify mogelijk. Gebruik dit alleen als je ook daadwerkelijk weet hoe 
het werkt. De weekdiensten zullen ervoor zorgen dat de radio standaard aan staat. Je hoeft normaal 
gesproken verder niets (m.u.v. QR-codes scannen van bezoekers) met de tablet te doen.

Statiegeld op kleine petflessen
Van de 900 miljoen petflessen die er jaarlijks worden verkocht belanden er 100 miljoen als 
zwerfafval in de natuur of op straat. Dit is slecht voor het milieu. Vanaf 1 juli zit er nu ook 
statiegeld op de kleine petflesjes. In de hoop dat dit uiteindelijk leidt tot veel minder plastic 
zwerfafval.
Bij ons zijn betreft dit onder andere de AA-flesjes en de Sportwater flesjes. Op deze flesjes zit 
€ 0,15 statiegeld. Werp deze flesjes als ze leeg zijn in de speciaal daarvoor bestemde con tainer 
met oranje deksel naast de ingang. De kantinecommissie levert ze in de Sligro. Zij zor gen er 
voor dat ze bij Statiegeld Nederland komen, die ons vervolgens uitbetaalt.

Wat heeft de KC nog in petto?
Van 10 t/m 14 november zijn de clubkampioenschappen. Tijdens de clubkampioenschappen organiseren 
we op zaterdag 13 november een feestavond. We zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen. Alle 
HLTC-leden, ook als ze niet meedoen met de clubkampioenschappen zijn van harte welkom om even 
gezellig een drankje te komen drinken. Het thema is Hollandse avond met Karaoke.

 
Daarnaast zijn er nog plannen voor een Formule 1-toss in combinatie met het kijken van de race met 
‘onze’ Max. En hopen we dit jaar het Top 2000 Café weer (ws. 29 december) te mogen organiseren. Hou 
hiervoor de ClubApp en/of affiches in de kantine in de gaten.
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Vanaf de zomervakantie is de jeugdcommissie weer op volle sterkte. Met veel enthousiasme hebben een 
drietal ouders van actieve jeugdleden gehoor gegeven aan de oproep om deel uit te maken van de jeugd
commissie. Op dit moment bestaat de JC uit: Ingrid Boschman, Brenda Oonk, Anjo Oonk, Herlinde Lokhorst, 
Esther Smit, Evelien Montfrooy en Inge van Loo. Wij stellen onszelf in het kort voor. 

Ingrid – Voorzitter JC
Sinds mijn jonge jeugdjaren ben ik lid van de Heerder LTC. Meerdere keren per week 
ben ik op de baan te vinden en in het voorjaar speel ik competitie op de zaterdag in 
een mixteam. Binnen de technische commissie ben ik verenigingscompetitie leider 
voor de jeugd. Na een aantal jaren niet actief te zijn geweest binnen de JC heb ik 
mijzelf nu weer voor een periode van in ieder geval een half jaar verbon den aan 
de JC . Graag ga ik met deze enthousiaste club er tegenaan om weer leuke 
activiteiten te organiseren, de jeugd te enthousiasmeren en te verbinden aan de 
tennissport. 

Jeugdcommissie HLTC
stelt zich voor

AnjoBrenda

Esther

Inge

Herlinde Ingrid
Evelien
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Brenda – Lid JC – aanspreekpunt groen/geel
Veertig jaar geleden kreeg ik mijn eerste tennislessen bij de HLTC. Tijdens mijn 
studententijd heb ik een tijdje niet getennist, om het daarna – eerst bij TC Beek-
huizen in Velp – weer op te pakken. Inmiddels ben ik alweer bijna 20 jaar lid 
van de HLTC en tennis ik zelf alleen puur recreatief. Onze drie kinderen zijn al 
op jonge leeftijd begonnen met tennissen. Je hoopt dan als ouder dat ze niet 
alleen de sport zelf leuk vinden, maar dat ze zich ook thuis voelen bij de vere-
niging. Ook hoop je dat er leuke (tennis)activiteiten georganiseerd worden, zodat 
ze daar een leuke tijd hebben. Zonder vrijwilligers geen (leuke) vereniging; de stap 
naar de jeugdcommissie was daarom ook een hele logische.
Binnen de commissie ben ik het eerste aanspreekpunt voor de jeugd geel en groen. Daarnaast (mede)
organiseer ik bijvoorbeeld het Paard Veulentoernooi of de clubkampioenschappen voor de jeugd. Leuk 
om te doen, vooral wanneer je ziet hoeveel lol de kinderen er van hebben. En de hoeveel tijd die erin 
gaat zitten? Dat valt echt reuze mee!

Anjo – Lid JC – aanspreekpunt rood/oranje
Na een tussenstop van bijna 20 jaar ben ik sinds bijna 3 jaar terug bij de HLTC 
en vanaf dat moment gelijk bij de JC betrokken geraakt. Ik ben binnen de JC 
het aanspreekpunt voor de kinderen, en hun ouders, die met de rode en oranje 
ballen spelen. Ik heb twee kinderen die elk in een van de twee categorieën 
meespelen. Zelf sla ik ook nog altijd graag nog op de baan!

Herlinde – Lid JC
Van mijn 12e tot mijn 18e heb ik bij HLTC getennist. Toen ben ik vertrokken uit 
Heerde en heb ik nog weinig op de baan gestaan. Sinds een jaar woon ik met 
mijn gezin weer in Heerde. Mijn dochter is hier begonnen met tennissen en 
toen begon het bij mij ook weer te kriebelen en ben weer lid geworden, heb 
weer tennislessen en speel op de vrijdagmorgen regelmatig mee met de toss. Ik 
vind het heel leuk om voor de jeugd activiteiten te organiseren en ben daarom 
recent lid geworden van de JC. 

Esther – Lid JC
Op mijn 8e ben ik begonnen met tennis. Ik heb tot mijn 17e les gehad en 
competitie gespeeld in Heeg. Daarna ben ik verhuisd naar Groningen voor mijn 
studie en gestopt met tennis. Vorig jaar zomer ben ik met mijn gezin verhuisd 
vanuit Zuidoostbeemster naar Heerde. Sinds maart dit jaar ben ik weer 
begonnen met tennis, ook om mensen te leren kennen. Samen met onze 3 
kinderen ben ik lid geworden van de HLTC; Een warm welkom bij een gezellige 
club. Graag zet ik mij in voor de jeugd bij de club om leuke evenementen neer 
te zetten. 
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Evelien – Lid JC
Naast mijn baan en gezin vind ik het erg leuk om betrokken lid te zijn van de 

vereniging. Zelf tennis ik recreatief en onze oudste dochter Merle tennist al 

jaren en speelt ook competitie. Toen ik voor de jeugdcommissie werd gevraagd 

twijfelde ik dan ook niet. Nu er na de covid-tijd weer mogelijkheden zijn om 

voor de jeugd activiteiten te organiseren, zet ik me hier graag voor in.

Inge – Lid JC
Als bestuurslid speltechnische zaken maak ik de komende periode deel uit van de 

jeugdcommissie. Binnen de jeugdcommissie willen wij bereiken dat onze jeugd-

leden zich verbonden voelen met onze club en natuurlijk veel tennisplezier 

hebben. Door het organiseren van activiteiten gericht op jeugd; onder andere 

de toss, Paard Veulentoernooi en het Nieuwjaarstoernooi willen wij de jeugd-

leden stimuleren om naast de trainingen zelfstandig te gaan tennissen. Verder 

stimuleren wij het spelen van competitie en toernooien.

Om dit te kunnen rea liseren hebben wij naast de inzet van jeugdcommissieleden 

ook de betrokkenheid van ouders nodig. Naast bestuursactiviteiten binnen de vere-

niging houd ik ook nog tijd over om zelf te tennissen en mijn kinderen aan te moedigen 

tijdens wedstrijden.

Wat mag jij als jeugdlid verwachten van de Jeugdcommissie?
De JC is een commissie gericht op met name het organiseren van activiteiten voor de jeugd. En welke 

activiteiten organiseren wij dan zoal?

Jeugdtoss
Sinds enkele weken hebben wij de Jeugdtoss weer opnieuw geïntroduceerd. Iedere donderdag van half 7 

tot half 8 kunnen groen en geel spelende jeugdleden naar het park komen om te tossen. Dit tossen is 

onder begeleiding van een lid van de jeugdcommissie.

‘Stuif-In’
Voor de aller jongste jeugdleden organiseren wij op zaterdagochtend 13 november tijdens de clubkam-

pioenschappen een ‘Stuif-In’. Kinderen die met een rode of oranje bal spelen mogen van 9.00 tot 10.30 

uur samen met een vriendje of vriendinnetje mee doen aan deze gezellige tennis- spelletjes ochtend. 

Wat staat er nog meer op de planning?
Nieuwjaarstoss
Zaterdag 15 januari houden we voor alle jeugdleden een Nieuwjaarstoss. We gaan dan gezellig samen 

tennissen en oliebollen eten. Doe je ook mee? En word jij in jouw speelcategorie de toss winnaar? Dan 

zijn er leuke prijzen te winnen. We nodigen op dit nieuwjaarsevenement graag ook de ouders van de 

jeugdleden uit om gezellig samen wat te drinken, te kijken en de kinderen aan te moedigen.
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Open Yvon en Sven Dubbeltoernooi 
Van 24 t/m 27 maart organiseren we het Open Yvon en Sven Dubbeltoernooi. Vanwege corona heeft dit 
toernooi een aantal keren niet kunnen plaatsvinden. Dit is een dubbeltoernooi voor de groen en geel 
spelende jeugdleden. Een mooie opwarmer voor de voorjaarscompetitie die in april weer van start gaat. 

Ouderhulp
Hulp bij het organiseren van activiteiten is altijd wel-
kom. De Jeugdcommissie kan immers niet alles alleen, 
daarom zijn ouders van jeugdleden benaderd om een 
helpende hand te bieden bij het organiseren van al 
deze activiteiten. Hierop is enthousiast gerea geerd. 
Voor deze hulp hoef je als ouders niet perse lid te zijn 
van de vereniging. Denk bij deze hulp aan: een keertje 
een uurtje de Jeugdtoss organiseren, een bar dienst 
draaien bij een toernooi of een helpende hand zijn bij 
de organisatie van een activiteit.

We hopen jullie binnenkort weer te zien bij één van de activiteiten.

Sportieve groet,
Jeugdcommissie HLTC

Afgelopen voorjaar heeft de jeugd een uitgestelde voor
jaarscompetitie kunnen spelen met 5 speeldagen. Met 11 
teams en 54 jeugdspelers heeft de jeugd deze competitie 
volbracht. Er waren dit voorjaar geen kampioensteams. Het 
jongensteam t/m 17 jaar hoofdklasse en het meisjesteam 
t/m 17 Heerde 3 zijn beiden op de 2e plek geëindigd. Ook 
dat is een mooi resultaat waar we trots op zijn. In het voor
jaar is door onze jeugd geen Rood en Oranje competitie 
gespeeld.

De uitgestelde voorjaarscompetitie, de KNLTB competitie 
2021, is op dit moment in volle gang en nadert alweer de 
ontknoping. Tot nu toe heeft het weer ons slechts 1 zondag 

Vele handen …
Hulp is altijd welkom, zowel als helpende ou der 
of als lid van de jeugdcommissie. Het hoeft ook 
echt niet zoveel tijd te kosten, vele handen ma
ken tenslotte licht werk! Lijkt je als ouder dit ook 
wat? Spreek ons aan op het tennispark, mail 
ons op jeugdcommissie@HLTC.eu of zoek naar 
ons tel. nr. in de clubApp en we gaan graag 
met je in gesprek.

KNLTB competitie 2021 Jeugd

mailto:jeugdcommissie%40HLTC.eu?subject=
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in de steek gelaten en hebben een aantal teams hun speeldag moeten verplaatsen naar de 1e inhaaldag. 
Dit najaar komen er 8 jeugdteams uit voor onze vereniging. Het aantal teams ligt wat lager dan vorig jaar 
omdat we 2 jeugdteams hebben doorgeschoven naar de seniorencompetitie en er 1 meisjesteam dit 
najaar niet speelt. Op dit moment zijn er 3 jeugdteams die (nog) kampioen kunnen worden.
Gelukkig is er dit najaar weer een hele leuke groep enthousiaste Rood en Oranje spelers die competitie 
spelen. Tijdens speeldag 3 hebben deze enthousiastelingen zelfs gewoon doorgespeeld in de regen op 
onze nieuwe banen. (Zie foto pagina 23.)

Ingrid Boschman,
Competitieleider Jeugd

Speel jij geen competitie maar lijkt het jou ook leuk om in het voor en najaar 7 zondagen met team
genootjes op pad te gaan om wedstrijden te spelen? Dan kun je dit kenbaar maken door een mailtje te 
sturen naar ingrid.boschman@outlook.com of dit aan te geven bij je tennistrainer of je aan te melden via 
het speciale inschrijfformulier ‘opgave competitie voorjaar 2022’ op de website van HLTC (www.hltc.eu).

Foto ➊: Junioren 4 (David Kwakkel en Daniel Smits 

ontbreken)

Foto ➋: Junioren 3 (Romee Dekker ontbreekt)

Foto ➌: Meisjes 1 (Merle Montfrooy ontbreekt)

Foto ➍: Groen 1 Heerde 1

Foto ➎: Jongens hoofdklasse

Foto ➏: Junioren 1

➊ ➋

➍ ➎

➏

➌

mailto:ingrid.boschman%40outlook.com?subject=
http://www.hltc.eu
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Tijdens zijn laatste les is Alexander door Lukas bedankt voor zijn 
inzet.
“Ook via deze weg wil ik Alexander bedanken voor al die jaren inzet voor de vereniging 
en voor de tennisschool. Ruim 5 jaar heeft Alexander tennislessen gegeven voor ‘t 
Tennishuys en inmiddels was die niet meer weg te denken als trainer bij HLTC. Helaas 
moeten we er toch aan wennen, omdat Alexander ook graag prioriteiten wil geven aan 
andere dingen. Natuurlijk hebben we daar alle begrip voor. Wat te denken van z’n eigen 
tenniscarrière. Hij heeft de afgelopen 5 weken meer uren zelf getennist dan de 5 jaren 
ervoor bij elkaar. En ook dat is natuurlijk hartstikke fijn.
Gelukkig heeft Alexander te kennen gegeven zo af en toe beschikbaar te zijn als inval
trainer of bij proeflessen, dus wie weet zal die zo heel af en toe nog eens een mooie 
training verzorgen. Eerst maar eens genieten van de extra vrije tijd. Alex, bedankt!”

Niet alleen heeft Alexander voor ’t Tennishuys tennislessen gegeven. Hiervoor was hij ook al meerdere 
jaren als trainer actief binnen onze vereniging, en heeft dan ook vele leden geholpen met de eerste stap-
pen op de tennisbaan, het ontwikkelen van een goede service, het verkrijgen van spelinzicht etc. Zijn 
laatste officiële lessen leken allemaal wel in de regen plaats te vinden, zodat een afscheid namens de HLTC 
tot nu toe ‘in het water viel’. Binnenkort zal het bestuur dit rechtzetten.

Alexander Bus gestopt met
geven van tennisles

Puzzelen met tennis
Puzzel Nieuwsbrief #6 Oplossing:

De Franse tennisser René Lacoste (1904-1996) had de bijnaam de 
krokodil. Toen hij op 19-jarige leeftijd voor de Franse Davis-Cupploeg 
in Boston tegen Australië speelde kwam hij een kapitein tegen met 
een prachtige koffer van krokodillenleer. Hij sloot een deal: als hij 
zijn wedstrijd tegen Australië zou winnen, kreeg hij de koffer. Hij won 
niet, maar vertelde een journalist van de Boston Globe over de wed-
denschap. In een artikel gaf de journalist dit als volgt weer: “Lacoste 
heeft gisteren weliswaar zijn koffer van krokodillenleer verloren, 
maar daartegenover staat dat hij als een ware alligator heeft ge speeld!” 
Dit incident zorgde ervoor dat zijn vrienden hem ‘le crocodile’ 
gingen noemen.
Na enige jaren toptennis begon hij zich zorgen te maken om zijn 
kleding, want tenniskleding in die tijd was niet echt sportief. Hij be-
dacht een tennisshirt met korte mouwen in een speciaal weefsel, 
dat transpiratie meer absorbeerde en warmte en ook de afkoelende 
wind beter doorliet. Zo ontstond de inmiddels wereldberoemde, de 
Lacoste polo. Zijn vriend, die tevens zijn 'ontwerper' was, ontwikkelde 
het logo; de lachende krokodil.
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Wanneer ik ga tennissen heb ik normaal gesproken het gevoel dat ik goed bezig ben. Ik train 
mijn lichaam, krijg in de buitenlucht vitaminen binnen en ben betrokken bij anderen. Af en toe 
komt er wat ongemak om de hoek kijken. Nu staat tennis niet in de top 10 van gevaarlijkste 
sporten, dus gaat het vaak om klein ongemak. Alleen de afgelopen najaarscompetitie zette ik 
daar mijn vraagtekens bij.
De tennissport wordt terecht vele positieve dingen toegedicht; goed voor hart en bloedvaten, 
het verbetert de balans, de motorische controle, de hand-oogcoördinatie, de botsterkte en 
de flexibiliteit. Echter blessures liggen ook op de loer. Herkenbaar als ik naar mijn teamgenoten 
kijk. Na één competitiewedstrijd waren er van de 7 speelsters nog maar twee, die volledig mee 
konden spelen. De andere waren behept met blessures, zoals o.a.: een schouder- en kuit-
blessure. Maar ook andere, niet direct voor de hand liggende ongelukjes liggen op de loer heb 
ik gemerkt.
Zo wilde ik een bal goed doorslaan en sloeg mijzelf 
daar bij voor mijn hoofd. Na een paracetamolletje tegen de 
hoofdpijn kon ik gelukkig weer verder. De volgende dag bij de 
kapper werd een flinke bult op mijn hoofd geconstateerd. 
Ook kreeg ik een bal keihard frontaal op mijn rechterborst. 
Ik wist niet dat ik kon jodelen, maar door de pijn ging dit als van-
zelf. Mijn teamgenoten gingen gelijk op pad om een coldpack 
te zoeken. Die konden ze niet vinden, dus namen ze een pakje 
bevroren braadworstjes mee. “De vorm van de worstjes zou wel mooi aansluiten”, was hun gedachte. Daar zat 
ik dan op het bankje langs de baan ‘met worstjes op mijn borstjes’. Overigens deden de worstjes wel hun 
werk.
De schade was nog niet hersteld of de volgende averij liep ik alweer op. Ken je het gevoel dat je benen soms 
andere dingen doen dan je hoofd op het moment dat je een bal wilt halen? Voordat ik het wist hing ik met 
mijn arm over het net. Het gevolg, een dikke pijnlijke plek met in het midden een rood/blauwe streep en 
daaromheen een scharkering van paars, blauw, geel en bruin. In de bovenrand van het net zit een staalkabel 
en daarmee had ik een aanvaring gehad.
Mijn conclusie is dan ook: bij onze sport komt het gevaar soms uit een onbekende hoek. En dan heb ik het 
nog niet eens over het scorebord gehad, dat ‘lomp’ omgedraaid, een gevaar voor een ander kan zijn of 
hekken waar je in een ultieme poging om een bal te halen kan invliegen. Deze gevaren gingen gelukkig aan 
mij voorbij. Ook fijn dat de verlichting bij het clubgebouw is uitgebreid en permanent brandt. Hoewel een val 
van de trap bij de baan misschien niet onder tennisletsel valt, de situatie vormde toch een risico.
Nu wil ik niet beweren dat tennis net zo gevaarlijk is als paardensport, fietsen, voetbal en hockey. Deze 
sporten staan nl. wel in de top 10 gevaarlijkste sporten. Echter als je met worstjes op je borstjes naast de baan 
zit of wordt aangesproken op wie je toch heeft mishandeld kan je je misschien voorstellen dat je daar anders 
over gaat denken. Om risico te vermijden hebben mijn teamgenoten me geadviseerd om met een helm op, 
arm-/elleboogbeschermers en een harnas te gaan tennissen. Ik heb nog niet besloten of ik het advies op zal 
volgen, maar mochten jullie iemand met beschermingsmiddelen uitgedost op de baan zien, dan weet je in 
ieder geval wie er achter het pseudoniem Rafaella N. zit.

D
o

o
r R

affaella N
.

Worstjes op mijn borstjes
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(Na)zomeractiviteiten
Gevangen in beeld

HWHW 2021

PLUS toernooi

Senior Plus 
organisatiecomité
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Het is moeilijk om ze gemist te hebben, de verschillende lopende club
acties. Via vele kanalen, zoals email, posters en affiches is er aandacht 
voor gevraagd. Momenteel lopen de acties bijna (nog ca. 2 en 3 weken) 
op hun einde. Daarom willen we IEDEREEN nogmaals stimuleren om mee 
te doen aan deze acties. Uitein delijk komt dit ten goede aan ‘onze’ vere
ni ging, de HLTC. Het vergt slechts een kleine investering in tijd.

Grote Clubactie 
Met de Grote Clubactie is het doel om een tappunt, voor het 
gemakkelijk en snel vullen van je bidon (buiten bij de 
hoofdingang), te realiseren.
Hoewel we het doel nog niet (helemaal) hebben bereikt kunnen 
we zeggen dat er een aantal leden voortvarend aan de slag zijn 
gegaan. We hebben nl. een paar verkopers binnen de vereniging 
die al 20 of meer loten hebben verkocht. Zij hebben een 20-loten- 
oorkonde ontvangen. Deze geeft toegang tot diverse aanbiedingen 
zoals korting op een dagje uit, je lekker uitleven in een trampo-
linepark of een 2e (sport)artikel gratis! Daarnaast zijn er een aan-
tal die deze 20-loten-oorkonde bijna hebben verdiend.

We herhalen dat er niet alleen voor kopers van loten, maar ook voor de verkopers prijzen te winnen zijn. 
Voor de verkoper die de meeste loten verkoopt is dit een half uur gratis les van Lukas Wolf van ’t Tennis-
huys, nummer 2 ontvangt een gratis bespanning bij Sportplay in Hattem en nummer 3 wordt beloond 
met een uur gratis Padellen bij TC Hattem.

Uiteraard zijn we ook blij met de leden die minder dan 
20 loten hebben verkocht of nog gaan (ver)kopen. 
Kleine aantallen helpen onze vereniging en maken 
immers samen ook weer een heleboel. Onthoudt dat 
van één lot dat 3 euro kost er 2,40 naar onze vereniging 
gaat. Dus heb je nog geen loten gekocht/verkocht doe 
dit dan voor 23 november online of voor 18 november 
via het verkoopboekje. 
Snel een lot kopen doe je via deze link:

Heb je al (een paar) loten uit het verkoopboekje verkocht, lever het dan in bij de kantine. Deze mogen in 
de la bij de kassa worden neergelegd. De organisatie zal de loten invoeren bij de Grote Clubactie. De uit-
eindelijk trekking van de Grote Clubactie is op 8 december. 

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar clubactie@hltc.eu.

Stand van zaken clubacties
‘Op naar de eindspurt‘

mailto:clubactie%40hltc.eu?subject=
https://lot.clubactie.nl/lot/heerder-ltc/heerderltc/2388188
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Plus Van den Hoven ‘Spaar je club gezond’
Iedereen doet dagelijks of wekelijks boodschappen. Denk bij het boodschappen 
doen ook nog even aan de HLTC en doe je boodschappen bij Plus Van den Hoven 
(of elke andere Plus supermarkt). Wat is er niet leuker dan door boodschappen te 
doen bij ‘de Plus’ je eigen vereniging te steunen. 

Bij elke 10 euro aan boodschappen en bij sommige actieproducten krijg je 1 of meerdere sponsorpunten. 
Heb je (nog) sponsorpunten? Activeer ze gelijk via deze link.   Vind je het ‘gedoe’ om je punten 
te activeren? Inleveren bij de bar in de kantine is ook mogelijk. Daar worden de sponsorpunten in de la 
bij de kassa verzameld en door ons ingevoerd.

Plus van den Hoven heeft in totaal 12.500 euro te verdelen onder 
alle Heerderse verenigingen (28 stuks). Momenteel staat de HLTC op 
de vijfde plek. Zullen we er samen voor zorgen dat we in de top 3 
eindigen?! Denk aan de HLTC en ‘Spaar je club gezond. De spaaractie 
loopt nog t/m zaterdag 13 november.

Rabo Clubactie
In oktober liep ook de Rabo Club

actie. Normaal gesproken kun je 

hierbij ook op de HLTC stemmen. 

Helaas is er iets niet helemaal 

goed gegaan in de communi catie, 

waardoor het niet mogelijk was 

om onze vereniging stemmen 

toe te kennen. Uiteraard gaan 

we er voor zorgen dat we volgend 

jaar weer op de stemlijst te staan.

Fijn gespeeld!

https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilveren?id=1677


Redactie
Tiny Griffioen

Vormgeving namens Koninklijke Van der Most
Jan Willem Bosman

Heerder Lawn Tennis Club
Opgericht 4 november 1966

Tennispark Bornerenk
Oldekamphof 1, 8181 EP Heerde
info@hltc.eu  |  www.hltc.eu

https://www.vandermost.com/
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