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         VOORJAARSCOMPETITIE 
                           START 1 APRIL, EN DAT IS GEEN GRAPJE! 

                             De aftrap van de Voorjaarscompetitie vindt vrijdagavond a.s. plaats. Dan komen ‘thuis’  
                             2 teams van de in totaal 25 teams (senioren, jeugd en rood- en oranjespelers) in actie. Kijk 
                             op: www.mijnKNLTB.toernooi.nl voor de teamsamenstelling en het programma, zodat je  
                             weet wanneer je er moet zijn om je favoriete team aan te moedigen. 
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PADEL BIJ DE HLTC? 
KENNISMAKING PADEL 

Voor de coronaperikelen, eind 2019, was het idee om padel-proefdagen te organiseren. 
Tot op heden hebben deze geen doorgang gevonden, de belangrijkste reden de 
beperkende maatregelen.  
 
Lang verwacht, toch gekomen 
 
Met Padel als belangrijkste onderwerp op de agenda van de ALV is er energie in gestoken 
om een ‘actieve’ kennismaking op korte termijn mogelijk te maken. En dit is gelukt, dus wil 
je voor de ALV nog kennis maken met Padel? Schrijf je dan in voor een proefsessie in 
Hattem op zaterdag 16 april van 9.30-11.30 uur. Schikt de 16e niet? Ook op zaterdag de 
23ste (na de ALV) bestaat van 9.30-11.30 uur de mogelijkheid om kennis te maken met de 
sport.  
 
Opgeven kan via de Clubapp en via de intekenlijst in de hal bij de ingang naar de kantine. 
Schrijf je snel in, want per keer kunnen een beperkt aantal mensen deelnemen.  
(Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er al dan niet een kleine bijdrage gevraagd) 
 

   

http://www.mijnknltb.toernooi.nl/


 

 

ALV: KOMT ALLEN! 
DONDERDAG 21 APRIL ALV 

In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat de ALV onder voorbehoud 

was gepland. Inmiddels is de ALV definitief gepland. Per abuis is er wat 

verwarring ontstaan over de dag en datum. De definitieve datum en 

dag is: donderdag 21 april, aanvang 20.00 uur. 

Naast de reguliere onderwerpen zal een belangrijk onderwerp op de 

agenda ‘Padel bij de HLTC?’ zijn. 

  
 

 

  

  

 

 

 

 

OPENINGSTOERNOOI 
SPORTIEVE STRIJD EN GEZELLIGHEID  

Op vrijdagavond 11 maart organiseerde de commissie Ledenwerving 
en -behoud een dubbeltoernooi als aftrap van het seizoen. Door 
‘dubbels’ in verschillende samenstellingen, dames, heren, gemengd, 
werd fanatiek gestreden om de punten. Na 3 ronden spelen waren 
Esther Smit en Herlinde Lokhorst de winnaars. De aanmoedigingsprijs 
ging naar Gerda Schakelaar en Reinie van de Streek. 
 
Niet alleen beleefden de deelnemers plezier aan het sportieve 
element ook de ‘après-tennis’ werd zeer gewaardeerd. Zoals Jolieke 
tijdens de prijsuitreiking, onder het genot van een drankje, zei: “We 
hebben de hele avond alleen maar lachende gezichten gezien.” 
 

  

 



  

KLUSSENDAG 
KLAAR VOOR HET NIEUWE SEIZOEN 

Dankzij de hulp van Jerry Rorije, Teunis van 

Lohuizen, Jan Oonk, Jaap de Weerd, Ruud den Boer, 

Auke Hennes ligt ons park er weer prima bij.  

Zaterdag 19 maart werden door genoemde 

vrijwilligers diverse werkzaamheden verricht; Zo is 

het hek aan de buitenkant weer netjes gemaakt 

door oud prikkeldraad en palen op te ruimen, de 

dakgoten schoongemaakt, het terras 

schoongeveegd en weer van meubilair voorzien, 

tassenkasten naar binnen gehaald, bankjes langs en 

de witte bankjes op de banen schoongemaakt, 

vlaggenmast schoongespoten, verlichting 

gerepareerd en stoeptegels opgeruimd. Het 

broodje kroket waarmee begin van de middag de 

klussendag werd afgesloten was dan ook meer dan 

verdiend. Mannen, hartstikke bedankt! 

Jan de Groot 

 

   
  

DUURZAAMHEIDSPLAN 
DENK EN DOE MEE 

Als baanbeheerder houd ik me ook bezig met energiebesparing en duurzaamheid. Het energieverbruik van ons park moet, zeker nu, 

kritisch gevolgd worden. Met name de baanverlichting tikt aan! Op dit moment hebben we nog de oude gasontladingslampen. Per 2 

banen staat er 17.600W (17,6kW) aan lampen. Als die 1 uur branden is dat 17,6kWh en kost dat € 4,-- (oude tarief). Nieuwe LED-lampen 

verbruiken een kwart hiervan. Bovendien zal bij het toepassen van LED-lampen het vastrecht aanzienlijk goedkoper worden. Een 

investering in LED-verlichting voor alle banen zal zich binnen 2 jaar terugverdiend hebben. 

Samen met Auke Hennes kijk ik ook naar het verduurzamen van het clubgebouw met alle gebruikers zoals verwarming, led-verlichting, 

koelkasten en vriezers. Ons plan is vóórdat we over moeten stappen naar het nieuwe energiecontract we klaar zijn met de gehele 

duurzaamheidsoperatie. Tijdens de aankomende ledenvergadering licht ik dit graag toe. 

Hint: als na jou niemand meer op jouw baan speelt doe dan het licht uit! 

Jan de Groot 

 

  



 

 

 

BARDIENSTEN COMPETITIE 
‘EXTRA’ DIENST VOOR COMPETITIESPELERS 

Vrijdagavond 1 april worden op ons park de eerste wedstrijden voor 
de Voorjaarscompetitie gespeeld. Dit betekent gedurende de 
komende weken op vrijdag, zaterdag en zondag weer een gezellige 
drukte in de kantine. Voor competitie spelende seniorleden betekent 
dit dat er door hen (extra) bardiensten worden gedraaid. Voor de 
competitie spelende jeugdteams betekent dit dat er via de captains 
een beroep op ouders wordt gedaan voor de invulling van de 
bardiensten op zondag. 
 
Net als voor de reguliere bardienst krijg je een e-mail met jouw 
indeling en daarna twee herinneringen (een week en twee dagen voor 
je geplande bardienst). Daarnaast is je bardienst, gepland op een 
andere dag dan je speelt, ook in de Clubapp te zien. Uiteraard kan het 
gebeuren dat je bent ingepland terwijl je niet kan. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij jezelf. Ruilen kan via de Clubapp.    
 
Uitgebreide informatie over de bardiensten (al dan niet tijdens de 
competitie) en ruilen van diensten kun je nalezen hier op. 
 
Nog vragen? Stuur dan een e-mail naar de kantinecommissie: 
kantinecommissie@hltc.eu. 
 

 
 

  
   

GROTE CLUBACTIE 
TOP 3 IN HET ZONNETJE GEZET 

Het is alweer even geleden, maar eind vorig jaar hebben we voor 
het eerst deelgenomen aan de  Grote Clubactie. In totaal werden 
310 loten verkocht, wat een positieve bijdrage van 748 euro voor 
onze vereniging betekende. Dit mooie bedrag werd door 
inspanning van de lotenverkopers bij elkaar gebracht. Onlangs 
werden de drie beste lotenverkopers binnen HLTC in het zonnetje 
gezet. De beste verkoper Daan Leeraar ontving een uur gratis 
padellen bij TC Hattem. Bas Tigchelaar de op een na beste verkoper 
kreeg een bon voor een gratis bespanning bij Sportplay Hattem. De 
top 3 werd gecompleteerd door Ruud den Boer. Hij kan zich melden 
bij Lukas Wolf van ’t Tennishuys voor een half uur gratis les. 
 
We bedanken deze toppers voor hun inzet en bedanken de 
sponsoren voor de beschikbaar gestelde prijzen. 
 
Binnenkort hopen we de eerste informatie over de start van Grote 
Clubactie 2022 bekend te kunnen maken. Houdt daarom de 
nieuwsbrief in de gaten. 
 
Frans Castermans jr. en Harold Hilarius 
 

 

  

  

 

 

https://hltc.eu/assets/uploads/files/Bardiensten_draaien_en_ruilen.pdf
mailto:kantinecommissie@hltc.eu


  

SVEN & YVON OPEN JEUGD DUBBEL 
ZONNIGE EN SUCCESVOLLE EDITIE 2022 

Afgelopen weekend werd op ons park het Sven & Yvon Open Jeugd Dubbeltoernooi gespeeld. Door 38 jeugdspelers werden in 5 categorieën 

in totaal 25 wedstrijden gespeeld. Qua weersomstandigheden, deelname van HLTC jeugd en succes voor onze vereniging, letterlijk en 

figuurlijk een zonnig toernooi. Gelukkig hadden een aantal Apeldoornse en een enkel Zwols duo Heerde weten te vinden om het ‘open’ 

karakter vorm te geven. Winnaars: Gemengd Dubbel Groen: 1. Julius Bronwasser en Florian Lukassen, beiden HLTC, 2. Pepijn Bronwasser 

en Saar Zuidema, beiden HLTC; Jongens Dubbel Groen: 1. Lucas Reints Bok en Thijs Versnel, beiden TC Sprenkelaar, 2. Niels Boeve en Daan 

Leeraar, beiden HLTC; Jongens Dubbel 11-14 jaar: 1. Daan Leeraar en Roel Nijssink, beiden HLTC, 2. Job Kuipers en Merle Snijders, beiden 

HLTC; Jongens Dubbel 13-17 jaar: 1. Bas Kalvenaar en Bas Moorman, beiden TC ’91 Stadshagen, 2. Casper Hanekamp en Jasper Versnel, 

beiden TC Sprenkelaar; Meisjes Dubbel 13-17 jaar: 1. Roselyn de Jong en Sara Kwakkel, beiden HLTC, 2. Merle Montfrooy en Lieve Snijders, 

beiden HLTC. Speciaal woord gericht aan Merle:  “Top dat je het tegen de jongens op durfde te nemen”. 

Tijdens het toernooi werd aan de competitie spelende jeugd nieuwe clubkleding uitgereikt. De kledingset bestaande uit een lange broek, 

shirt, vest en rokje of short van het mooie merk Craft werd beschikbaar gesteld door ABC Hekwerk en Tennisschool ’t Tennishuys. Trots 

poseerde een deel van jeugd, gehuld in de nieuwe kleding, tijdens de uitreiking van bloemen aan Han Vinke (ABC Hekwerk) en Lukas Wolf 

(’tTennishuys).   
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