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VELDHUIS ADVIES NIEUWE SPONSOR NOORD
OOST VELUWE KAMPIOENSCHAPPEN (NOV)
DIT JAAR BIJ ONS OP DE BORNERENK
Toen wij als HLTC onlangs startten met de voorbereidingen van het NOV werden wij
geconfronteerd met de opzegging van sponsor Vemde Travel. Onze voorzitter Edwin
Boschman is toen op zoek gegaan naar een nieuwe sponsor, die belang zou hebben bij het
regionale karakter van het evenement. Een van zijn eerste ingevingen was Veldhuis Advies,
reeds bij ons bekend als jeugdsponsor. En zij waren geïnteresseerd om in gesprek te gaan.
Toen ook de medeorganiserende verenigingen achter deze keuze stonden zijn de twee
partijen tot een mooie overeenkomst gekomen. De komende 3 jaar (met een optie tot nog
2 jaar) is de naam van Veldhuis Advies dan ook aan dit toernooi verbonden. Dinsdag 31
mei werd de overeenkomst officieel ondertekend door Bob Veldhuis, algemeen directeur
van Veldhuis Advies, en Edwin, vertegenwoordiger namens de organiserende
verenigingen.
De kampioenschappen vinden dit jaar plaats van 5 t/m 11 september. Inschrijven voor de
Veldhuis Advies NOV Tennis Kampioenschappen kan via mijnknltb.toernooi.nl.

SUCCESVOLLE
COMPETITIE
MAAR LIEFST 3 JEUGTEAMS KAMPIOEN, 1 ZELFS IN DE
HOOFDKLASSE
Jongens 13 t/m 17 Zondag Hoofdklasse:
Finn Boschman, Mitchel Hakkert, Sten
Boschman, Niels de Ruiter en Bjorn
Groothedde presteerden het om in de
hoogste jeugdklasse kampioen te
worden. Dit betekende ook dat zij in het
weekend van 11 en 12 juni in Delft uit
mochten
komen
op
de
landskampioenschappen. Hier speelden
zij in de halve finale gelijk. Hun
tegenstanders West-Voorne 1 gingen
vervolgens ‘op sets’ door naar de finale. Landskampioen werd
Domstad 1.
Meisjes 13 t/m 17 jaar Zondag 2e klasse: Lieve Snijders, Jasmijn
Heijnen, Merle Snijders en Merle Montfrooy werden kampioen in de
2e klasse. Met dank aan de invalsters Joselyn de Jong en Janthe
Kuipers (niet op de foto).

Groen 10 t/m 12 jaar Zondag: Niels Boeve, Ole Snijders, Roel Nijsink,
Daan Leeraar en Thijs Breden werden overtuigend kampioen. Zij
verspeelden gedurende de gehele competitie maar 3 puntjes. De
meeste keren bleven de tegenstanders met lege handen staan.

…….En dan was er ook nog een kampioenschap bij de senioren te
vieren. Gemengd 17+ Zaterdag 4e klasse; en ook zij deden dit
overtuigend, maar liefst 4 van de 6 keer werd met 5-0 gewonnen.
V.l.n.r. op de foto Jolieke van Dalfsen, Remco Derksen, Carl Haas en
Rob Goedhart. Voor wie hele goede ogen heeft, op de telefoon Jitte
Brandsma, zij was op het fotomoment verhinderd.

FEESTELIJKE AFSLUITING
COMPETITIE
BARBECUE EN KAMPIOENEN IN ’T ZONNETJE GEZET

Sinds 3 jaar was er weer een barbecue ter
afsluiting van de competitieperiode. Dit
betekende dat zowel de kampioenen van 2019,
2020, 2021 en 2022 in ’t zonnetje werden gezet; te
weten 8 seniorenteams en 9 juniorenteams.
Mooie prestaties in verschillende klassen, met in
2022 toch wel een bijzondere prestatie door het
kampioensteam Jongens t/m 17 jaar in de
hoofdklasse, de hoogste klasse. Helaas was een
groot deel van de teams niet aanwezig om de
felicitaties in ontvangst te nemen.
Het zonnetje had overigens wel iets minder
gemogen, op een bijna tropisch terras zaten de
aanwezigen in de schaduw van de parasols. De
warmte nam niet weg dat er werd genoten van de
goed verzorgde barbecue van Ter Weele.

ACTIVITITEITEN OP EEN RIJTJE
PAARD VEULEN TOERNOOI, PLUS VAN DEN HOVEN OPEN TOERNOOI, VELDHUIS ADVIES TENNIS KAMPIOENSCHAPPEN, SENIOR PLUS TOERNOOI

Paard Veulen Toernooi – zaterdag 20 augustus
Jeugd
Aan het eind van de zomervakantie een gezellige activiteit voor de jeugd georganiseerd door de jeugdcommissie. Durf je het aan om
te spelen met je opa/oma, vader/moeder oom/tante, buurman/-vrouw schrijf je dan in door het scannen van de QR-code op de poster
of vul het inschrijfformulier in het clubhuis.
PLUS Van den Hoven Open toernooi – maandag 22 t/m zondag 28 augustus
Na de jubileumeditie van vorig jaar alweer de 11e editie van dit gezellige en altijd volgeboekte toernooi. Wacht dus niet te lang en
schrijf je in via mijnknltb.toernooi.nl.
Veldhuis Advies NOV Tennis Kampioenschappen – maandag 5 t/m zondag 11 september
Het tennistoernooi waar spelers uit de hele regio elkaar ontmoeten en in hun klasse strijden om het kampioenschap van Noord Oost
Veluwe. Wil je spelen tegen leden van TC Elburg, TV Epe, TC Hattem, TV ’t Harde, TC De Kouwenaar, TC Vaassen, TV Wapenveld,
Wezepse TC , SV Welsum en of NTC De Wiltsangh, schrijf je dan in via mijnknltb.toernooi.nl.
Senior Plus Toernooi – donderdag 8 september
Na een geslaagde primeur vorig jaar voor de tweede keer op de agenda. Voor dit eendagstoernooi voor 50+ers, waarbij de onderlinge
gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. Kun je je binnenkort via mijnknltb.toernooi.nl inschrijven. Reserveer alvast de datum.
Helaas gaat het aangekondigde SNS Open Jeugdtoernooi (29 juni t/m 3 juli) wegens het geringe aantal inschrijvingen niet door.

KANTINEZAKEN
BERICHT VAN DE KANTINECOMMISSIE
Aanpassing prijzen per 1 juli
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gemerkt is er vanaf vorig jaar sprake van een aanzienlijke inflatie in Nederland. Wij, de
kantinecommissie, zien dat de inkoopprijzen van producten voor de kantine de afgelopen maanden in deze trend meegaan. We
komen er dan ook niet onderuit om de verkoopprijzen in de kantine te verhogen. Dit zal gebeuren per 1 juli. Helaas is dit voor het
eerst sinds een aantal jaren noodzakelijk.
Via een landelijk horecaportal is het mogelijk de prijzen van het kantineaanbod te vergelijken met andere sportverenigingen.
Afgelopen maanden hebben wij via dit portal, samen met het bestuur, de prijzen gemonitord. Op basis van de verworven inzichten
en de ervaring met de gewijzigde inkoopprijzen is het besluit genomen om de prijzen aan te passen. De prijsverhoging houdt in dat
frisdranken, alcoholische dranken en warme dranken met gemiddeld 10 cent duurder zullen worden.
Statiegeldcontainer
Sinds 1 juli 2021 staat er statiegeld op kleine plastic water- en frisdrankflesjes. Statiegeld is ingevoerd om plastic flesjes uit het milieu
te weren. Als HLTC hebben wij hier op ingespeeld door het plaatsen van een statiegeldcontainer. Deze staat naast de hoofdingang;
een grote container met een oranje deksel.
Natuurlijk mag je de flesjes meenemen naar huis om door inlevering bij bijv. de supermarkt het statiegeld terug te ontvangen. Mocht
je ‘m toch weggooien, dan vragen wij gebruik te maken van de statiegeldcontainer. Dit levert dan een bijdrage op voor onze
vereniging. Helaas merken we dat veel flesjes alsnog in de ‘gewone’ afvalbakken terecht komen. Dit is uiteraard jammer. Het is een
kleine moeite om ze in de container met het oranje deksel te gooien, toch?
Bij voorbaat onze dank voor jullie begrip en medewerking.
Harold Hilarius

