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Voor de leden
Van de voorzitter
Wat fijn dat u
er weer bent!

Houd
afstand!

De kantine is
gesloten

Clubhuis alleen
open voor toilet

Beste Leden,
Op 8 april jl. ontving iedereen de eerste digitale HLTC-nieuwsbrief (i.p.v. de papieren clubkrant). Op dat
moment lag de hele maatschappij en dus ook onze vereniging compleet stil. Toen was al duidelijk dat het
coronavirus ook ons dorp raakte, maar dat ons dorp zo hard werd getroffen drong, ondanks dat we zelfs
het journaal al hadden gehaald, nog niet door. Nu dit wel het geval is verwacht ik dat iedereen op welke
manier dan ook te maken heeft gekregen met het virus; het heeft diepe sporen in onze gemeenschap
achtergelaten.
Inmiddels zien we dat de situatie in de ziekenhuizen weer min of meer normaal is, met het gevolg dat de
‘lockdown’ stap voor stap wordt ‘unlocked’. Dit geldt ook voor het sporten; na een aantal verschillende
versoepelingsrondes hebben jong en oud gelukkig de tennis weer op kunnen pakken. Hiermee bewegen
we letterlijk en figuurlijk de goede kant op! Bij het gebruik van het park, de banen, het sanitair, etc. is het
wel belangrijk dat we de geldende richtlijnen vanuit de overheid blijven volgen. Dus ook blijft het ver
plicht om van tevoren te reserveren en napraten op het park doen we nog even niet. Hopelijk kunnen we
dan binnen afzienbare tijd, stap voor stap de hele sportaccommodatie weer openstellen.
Gelukkig zie ik dat er alweer volop wordt getennist en wil ik iedereen complimenteren: “wat zijn jullie de
afgelopen weken gedisciplineerd met de regels omgegaan. Ik reken erop dat we dit met z’n allen zo voort
zetten”. Voor de jeugd blijft het vrijspelen vooralsnog alleen geoorloofd als er toezichthouders zijn (dit
betreft niet meer dan een oogje in het zeil houden). In deze nieuwsbrief staat nogmaals een oproep, mijn
vraag: “Meld je bij Margreet Brouwer aan en help de jeugd bewegen!”
het ikoontje!
Klik hiervoor op
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In samenspraak met de kantinecommissie is het bestuur bezig om een plan te maken om indien toege
staan vanaf 1 juli het terras en de kantine te kunnen gebruiken, uiteraard binnen de 1,5 meter samen
leving en de gestelde hygiëneregels. Zodra dit plan concreet is, zullen wij dit indienen bij de gemeente
Heerde. In het kader van de noodverordening moeten zij onze plannen accorderen. Wanneer er nieuws is
op dit vlak informeren wij iedereen hierover.
Tevens is de kantinecommissie druk bezig om de barindeling te optimaliseren. Op basis van een mooie
3D-tekening is er een plan uitgewerkt en dit wordt door verschillende vrijwilligers ten uitvoer gebracht.
We zijn benieuwd naar het eindresultaat en hopen dit op 1 juli te mogen zien. (Zie ook de bijdrage van
de kantinecommissie in deze nieuwsbrief).
Als gevolg van het coronavirus is het nog niet mogelijk geweest om onze ALV te houden. Van de KNLTB
hebben wij uitstel gekregen om deze in oktober te organiseren. De definitieve datum staat nog niet vast,
maar wordt uiteraard zodra dit mogelijk is gecommuniceerd. Een ander gevolg van het coronavirus is dat
wij als vereniging te maken hebben met uitblijvende (kantine)inkomsten. Dit heeft natuurlijk financiële
gevolgen. Als bestuur zijn wij aan het onderzoeken of de HLTC-aanspraak kan maken op door de rege
ring in het leven geroepen compensatieregeling, die onder voorwaarden ook voor verenigingen geldt.
Verder hoop ik dat iedereen gezond mag blijven en dat we de komende maanden stap voor stap steeds
meer het nieuwe normale leven kunnen gaan oppakken.
Vanaf deze plek wens ik iedereen alvast een goede zomer toe!
Edwin Boschman

Naar de startpagina

Update activiteitenagenda
uitstel … afstel, maar ook een start!

Na ruim 6 weken sluiting van ons park mocht de jeugd op 29 april ‘onder voorwaarden’ de baan weer op.
De senioren moesten nog wachten tot 11 mei. Gelukkig kan sindsdien door iedereen weer worden geten
nist. Echter de richtlijnen maken het nog niet mogelijk om gebruik te maken van de kantine of het terras en
is het nog niet toegestaan officiële wedstrijden te organiseren.

Clubkampioenschappen
Hierdoor hebben, zoals iedereen heeft kunnen merken de clubkampioenschappen volgens hun oor
spronkelijke planning, begin juni geen doorgang kunnen vinden. De intentie is om de clubkampioen
schappen te verplaatsen naar 9 t/m 12 juli. Uiteraard zijn we afhankelijk van verdere ontwikkelingen
m.b.t. het coronavirus. Doorgang vindt alleen plaats als de kantine open mag per 1 juli. Zie voor meer
en voor de Clubkampioenschappen
informatie over de Clubkampioenschappen voor de Jeugd
voor Senioren.
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Zomeravondcompetitie
Als gevolg van het coronavirus wordt de Zomeravondcompetitie in 2020 niet
gespeeld worden. De recreatieve spelers van de zomeravondcompetitie zullen
hun energie moeten bewaren tot 2021.

CANCELED

Voorjaarscompetitie wordt KNLTB Competitie 2020
Vanwege de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus heeft de KNLTB
besloten de Voorjaarscompetitie 2020 te verplaatsen naar het najaar. Deze
competitie krijgt de naam: KNLTB Competitie 2020. Of de competitie in het
najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de
maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen. Zie voor meer informatie
het artikel van onze competitieleider.

Naar de startpagina

Heropening van ons park
in beeld en woord
29 april
De jeugd mag onder voorwaarden de baan weer op.

11 mei
Voorwaarden voor de jeugd worden versoepeld en
18+ mag weer singelen

22 mei
Ook 18+ leden mogen weer dubbelen.
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Alle sportieve inspanningen geschieden nog steeds
met inachtneming van de richtlijnen van de KNLTB
en van de gemeente en onze eigen nieuwe huis
regels en niet te vergeten de hygiënevoorschriften.
Ten aanzien van het dubbelen voor 18+ geldt dat
er altijd 1.5 meter afstand gehouden dient te wor
den. Dit geldt zowel op als ook naast de baan.
Overige praktische richtlijnen van de KNLTB zijn:
 Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar
zitten (bankje/stoelen);
 Geef geen high fives;
 Wissel van baanhelft met de klok mee;
 Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan;
 Laat de hekjes openstaan;
 Houd altijd minstens een racketlengte afstand.

De verwachting voor verdere heropening, volgens het
spoorboekje van de overheid, maar afhankelijk van de
ontwikkelingen, ziet er als volgt uit:

1 juli
Opening kantine en terras

1 september
Herstart officiële wedstrijden (competitie en toernooien)

Geef iedereen de ruimte
Tot de nieuwe huisregels behoort ook het – van tevoren – online reserveren van een baan. Het is, vol
gens de richtlijnen van de KNLTB, zelfs verplicht om drukte op het tennispark te voorkomen. Bij een baan
reservering voor 2 personen krijg je een speeltijd van 45 min. toebedeeld. Bij een reservering voor 4 per
sonen een speeltijd van 1 uur, deze regel is conform ons bestaande afschrijfreglement.
We merken dat iedereen de weg via de club app heeft gevonden, dat is fijn. Wel roepen wij iedereen op
om geen ‘creatieve manieren’ van reservering toe te passen, waardoor de speeltijd ‘oneigenlijk’ wordt
verlengd. Natuurlijk is het mogelijk om, als er sprake is van een vrije baan, nadat je je speeltijd hebt benut,
opnieuw te reserveren, maar laten we, zeker op de populaire uren tussen 19.30-21.00 uur de ruimte geven
aan een zo groot mogelijke groep om een balletje te slaan.

Naar de startpagina
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Competitie; ‘We kunnen weer
plannen maken’
De voorjaarscompetitie ging (op de geplande data) helaas niet door, maar is verplaatst naar het najaar.
Treurig dat zoveel mensen in korte termijn overleden, en een veel groter aantal ziek werden.
De KNLTB is momenteel druk bezig om ervoor te zorgen dat de
Voorjaarscompetitie onder de naam KNLTB Competitie 2020 veilig
kan verlopen. De KNLTB Competitie 2020 vindt plaats in het najaar
op de voor de Najaarscompetitie geplande data. Bijna alle teams die
zich opgegeven hadden voor het voorjaar doen mee aan deze com
petitie. Alleen het zondagteam van Lukas en het donderdag team
van Inge van Ark hebben besloten het najaar over te slaan.
Tijdens de KNLTB Competitie 2020 zal een aantal spelregels wijzigingen en, hoewel er wel zal worden
gestreden om de eerste plek, vindt er geen promotie/degradatie plaats. De ploegenrechten van de Voor
jaarscompetitie blijven staan tot volgend voorjaar.
Om teveel wachten in de kantine te voorkomen, worden de regels voor de vrijdagavond aangepast: dan
wordt er op tijd gespeeld, d.w.z. elke partij duurt een uur, de games tellen door, en na een uur spelen is
de stand van de games de eindstand van de wedstrijd. Een nog niet beëindigde game wordt niet uitge
speeld. (Een wedstrijd kan dus gelijk eindigen in bv. 5-5.) Of er ook gespeeld gaat worden met ‘beslissend
punt’ bij een stand van 40-40 is nog niet duidelijk; t.z.t. meer hierover.
Op vrijdagavond wordt het druk. Het damesteam van de zaterdag gaat op vrijdagavond spelen en Frans
Castermans heeft – zoals het lijkt – het spelen erg gemist, want hij gaat zowel op vrijdagavond als op
zondag spelen. De drukte zal geen problemen opleveren voor het baanschema, gezien het spelen op tijd
en de 2 aanvangstijden die er zullen komen: 19.00 en 20.00 uur. De teams die om 19.00 uur spelen, heb
ben pauze van 20.00-21.00 uur en kunnen om 21.00 uur hun 2e ronde spelen. De andere helft van de
teams beginnen om 20.00 uur en hebben pauze van 21.00-22.00 uur, waarna ze hun 2e ronde spelen. Elk
team beschikt over 2 banen; zo is iedereen toch om 23.00 uur klaar met spelen. Dit heeft zo zijn voorde
len, hierdoor wordt het in ieder geval niet extreem laat.
Op zaterdag zijn er sowieso voldoende banen beschikbaar. Op zondag speelt er heel veel jeugd, maar is
er ook voldoende banencapaciteit.
Dus als er nog mensen zijn die denken: ik wil ook competitie spelen: meld je aan bij mij, competitieleider
Thera van den Hurk. De TC gaat dan de mogelijkheden bekijken. Daarnaast kunnen teams die zich nog
niet hebben opgegeven, dit doen tot 25 juni.
Thera van den Hurk | 0578-69 3424 of 06-20 01 35 39 | wmvdhurk@gmail.com

Naar de startpagina
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Nieuwe leden
Normaal gesproken verwelkomen we de nieuwe leden in ons (papieren) clubblad. In de eerste editie van de
digitale nieuwsbrief (special edition) hadden wij de rubriek ‘nieuwe leden’ niet opgenomen. Echter als
redactie waren wij benieuwd of de coronacrisis ons ledenbestand (tot nu toe) heeft beïnvloed en het is
natuurlijk een fijn gevoel ‘nieuw’ binnenkomend te worden verwelkomd, nietwaar?
Marcel, onze ledenadministrateur meldt het volgende: Het totaal aantal leden, inclusief 22 zomerleden,
staat momenteel op 378 (waarvan er 2 reeds hebben opgezegd voor het einde van het jaar); Zou je dus nu
kijken naar het aantal leden komen we dus op 378 - 2 - 22 = 354. Eind 2019 telde de HLTC 339 leden
(stijging 13 leden t.o.v. 2018). Om met Marcel te spreken: “Positief dus!. Fijn dat leden de vereniging blijven
steunen en dat iedereen nu ook de baan weer op kan.”

Nieuwe leden senioren

Nieuwe leden junioren

Pascalle van ’t Veld
Lisa de Vries
Ewart Blaauw
Rolien Speckmann
Jasmijn ten Hoven
Bart van Walderveen
Ria de Vries
Reinie van de Streek

Charlotte Straathof
Merel Dalhuisen
Sherilyn van Vemde

Welkom bij HLTC!

Aantal zomerleden: 22

We wensen jullie allemaal veel tennisplezier toe. En we hopen dat de zomerleden naast ‘tennisplezier’ een
positieve kennismaking met de vereniging ervaren … en wie weet ook in de toekomst jaarlid worden.

Naar de startpagina

De tennisleraar in vroeger tijden
De tennisleraar speelt vanouds een belangrijke rol in de Nederlandse tennissport en bij de HLTC, gezien het
aantal leerlingen, zelfs een heel belangrijke. Zeg maar dat hij onmisbaar is, niet alleen voor de jeugd, maar
zeer zeker ook voor de seniorleden. Een goede tennisleraar is het uithangbord van de club, zijn aanpak
bepaalt voor een deel de in- en uitstroom van leden. Een professionele leraar met een goede techniek en
een enthousiaste pedagogiek bindt spelers aan een club. Zijn invloed op het spelniveau en de sfeer in een
club is groot.
Ik sta wel eens bij tennislessen aan de jeugd te kijken, met bewondering voor de aanpak van onze leraren
en de talenten van de leerlingen. Er zou in de meeste gevallen niets van terecht komen als de jeugd het
op eigen houtje moest leren, zoals in vroeger dagen.
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Het fenomeen tennisleraar met licentie van de bond, de
KNLTB, is nog niet zou oud. Ruim honderd jaar geleden
was tennissen in Nederland nog een elitaire sport met
als brandpunt Den Haag. Het beroep tennisleraar be
stond nog niet officieel in ons land. Je kunt je afvragen
hoe het aanleren van de sport in die dagen verliep.
Wanneer stapten de eerste tennisleraren de baan op en
wat waren dat voor mensen. Om het antwoord te vin
den, ging ik grasduinen in oude tennislectuur en zo
vond ik in het jubileumnummer anno 1979 van de VNT
(Vereniging van Nederlandse Tennisleraren) wetens
waardigheden over het reilen en zeilen van de tennis
leraar in de eerste decennia van de vorige eeuw.

Tennis in vroeger tijden in Londen

De uit Engeland overgewaaide tennissport speelde zich
toen af in een enigszins schimmige wereld, bevolkt door
deftige dames en vooral heren die een oefenmeester
betaalden om ballen heen en weer te slaan. Ook toen al
waren er ballenjongens en die bleken een heel belang
rijke rol spelen in de leerschool tot oefenmeester. Je kunt
Tennis in vroeger tijden in Den Haag
rustig zeggen dat zonder die ballenjongens er weinig
terecht zou zijn gekomen van de tennissport in ons land.
Dat kan ik het best verduidelijken met een handjevol herinneringen van enkele mensen die ongeveer een
eeuw geleden het vak begonnen te leren: W. Hemmes en A. Waasdorp.
Er bestond in hun beginnerstijd geen officiële vakopleiding. Eigenlijk kon elke tennisser zich oefen
meester noemen, maar dan was je nog geen erkend oefenmeester. Het was niet makkelijk die kwalificatie
te verkrijgen. Eigenlijk was er maar één leerschool: die van ballenjongen, (niet die keurige kinderen die
wij in proftoernooien zien heen en weer rennen over de baan). Ballenjongens van ca. 14 jaar werden
gehuurd door de leerling van de oefenmeester voor 20 cent per uur. Er was grote discipline van hen
vereist, geen lawaai maken en niet in de weg lopen. Na een paar jaar ballenrapen (10 uur per dag was
heel normaal), kon hij door de leerling (zijn werkgever!) worden gevraagd een balletje met hem te slaan.
Het salaris sprong dan naar 1 gulden per uur. Doordat hij de ballen precies moest aangeven, kreeg de
ballenjongen een goede slagencontrole. Zelfontdekkend leren heet dat tegenwoordig, destijds gebeurde
dat in een harde praktijkschool.
Op het grote tennispark W.W. in Den Haag waren destijds 12 ballenjongens die onderlinge wed
strijdjes speelden op een primitief grasachtig baantje op een zandweg bij het park; ze mochten
de banen hiervoor niet gebruiken. Met zelfgemaakte houten rackets(plankjes) balletjes meppen
binnen de met een stok getrokken lijntjes in het zand, hun zelfontworpen tennisbaan. Het lijkt
mij een soort jongleren wat ze toen deden, maar zij kregen er vast een solide balgevoel en loop
techniek van. Te vergelijken met de praktische scholing bij straatvoetbal. Jongens die het retour
neren en aanspelen goed deden, konden na een aantal jaren assistent van de oefenmeester
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worden en opklimmen tot zelfstandig leraar. Ze moesten examen afleggen door tegen een leraar te spelen
en de theorie van de verschillende slagen op te lepelen. Dan begon een vermoeiend bestaan, per trein en
fiets door de provincies reizend om hun klanten te bedienen. Het uurtarief werd bepaald op 2,50 gulden.
In 1929 werd de BTON opgericht, een vakbond van oefenmeesters zoals de leraren
destijds werden genoemd. (Bond van Tennis Oefenmeesters Nederland). Een paar
decennia later werd dit de VNT: Vereniging van Nederlandse Tennisleraren. Omdat
tennis een amateursport was in die tijd, hadden de meesters tot 1970 hun eigen natio
nale en internationale kampioenschappen. Wedstrijden van hoog niveau, vaak met
veel bekijks, want wat is er nou leuker als sporter om te zien hoe een stel oefenmees
ters elkaar allerlei kunstjes flikken die ze jou, vaak tevergeefs, proberen bij te brengen.
Of het echt allemaal zo is gegaan, weet ik niet; ik heb het op de bonnefooi argeloos uit oude artikelen
bijeengeraapt, maar wat een verschil met onze tijd: vroeger alleen privélessen van een uur, jarenlang van
dezelfde leraar met een gedienstige ballenraper. Vooral dat laatste lijkt me bij het ouder worden heel
comfortabel.
Gert van de Bospoort

Naar de startpagina

Je weet past wat je mist …

Kinderen, ouders, volwassen lessers, trainers, wat waren we blij dat we weer de baan op mochten om te
trainen na weken stil te hebben gezeten. Natuurlijk, er zijn belangrijkere zaken dan tennis. Maar toch, je
weet pas wat je mist als het er niet is (is daar niet een liedje van?) En dat bleek. Vooral uit het enthou
siasme van alle lessers na de corona-stop. Wat een energie!
Toen bekend werd dat we onder strenge voorwaarden de trainingen mochten opstarten, is er snel gehan
deld. Het bestuur heeft er alles aan gedaan om direct te kunnen beginnen op de dag dat het weer was
toegestaan. En met succes: op woensdagmiddag 29 april stonden Sven en Lukas weer op de baan. Tennis
lessen op 1,5 meter. Eigenlijk geen probleem, kwamen we al snel achter. Oké, even wennen, dat wel: geen
tikkertje, geen high-fives, niet met z’n allen tegelijk de ballen in de kar doen. Echter een makkelijke
opoffering als je je bedenkt dat alle trainingen daarmee door kunnen gaan.
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Inmiddels zijn alle trainingen hervat, maar aanvankelijk was dat niet zo. Want eerst was dat alleen weg
gelegd voor de jeugd. Zo riep een kind over de baan: ‘kan ik mooi mama pesten dat ik héérlijk heb
getennist’. Arme mama. Gelukkig mochten niet heel veel later ook de volwassenen (en dus ook mama)
weer trainen. Inmiddels zijn alle trainingen van het zomerseizoen al een aantal weken onderweg en ver
loopt alles zonder problemen.
En voor iedereen die soms toch nog wat moeite heeft om van de bank te komen na een dag hard werken:
denk nog even terug aan de periode dat het niet kon. Want je weet pas wat je mist … Juist, dat dus.
Tot snel aan de Oldekampshof 1!
De trainers van ‘t TennisHuys

Clubkampioenschappen
Vanuit de KNLTB wordt op dit moment geadviseerd om in de periode dat er nog geen club overstijgende
toernooien mogen plaatsvinden, parktoernooien te organiseren. Aangezien onze clubkampioenschappen
voor de coronacrisis oorspronkelijk gepland stonden voor week 24 en als gevolg van de maatregelen dus
niet door zijn gegaan, sluiten wij graag bij dit advies aan.
We hebben de clubkampioenschappen nu verplaatst naar donderdag 9 t/m zondag 12 juli.
De clubkampioenschappen zien er wel even anders uit dan normaal, d.w.z. dat we ons houden aan de
RIVM en KNLTB-richtlijnen. Voor het spelen van toernooien betekent dit o.a. dat we gaan spelen op tijd.
Iedere wedstrijd duurt een uur en tussendoor is er een kwartier de gelegenheid om van de baan te gaan
en de nieuwe partij op de baan te zetten, zodat men elkaar zo min mogelijk tegen komt. Op deze wijze
kunnen we er ons ook aan houden niet te veel mensen tegelijkertijd op het park aanwezig te laten zijn.
Alles is echter onder voorbehoud van het opengaan van de kantine, zodat het terras gebruikt kan worden
met in acht neming van de 1,5 meter afstand.
Doe mee aan dit gezellige clubtoernooi, en denk eraan om je snel op te geven, want VOL=VOL.

Senioren

Junioren Groen en Geel

Toernooileiders zijn: Renée Brouwer en Ingrid Boschman.
Daarnaast is er nog een grote groep enthousiastelingen die
van deze 4 dagen een succes willen maken zoals; Elly, Ruud,
Sandra, Alex, Inge en Annelies.
Opgeven voor dit toernooi kan je vanaf 15 jaar, via toernooi.nl.
De inschrijfkosten bedragen e 5,– per categorie. Zie voor
meer informatie ook de poster.

Toernooileiding wordt verzorgd door de jeugdcommissie.
(Clubkampioenschappen Rood en Oranje: de jeugdcom
missie is in beraad of er voldoende begeleiding te realiseren
is; dit staat in principe gepland op zaterdagochtend 11 juli;
als het doorgaat worden ouders van Rood en Oranje kinde
ren hierover rechtstreeks benaderd).
Opgeven voor dit toernooi kan via toernooi.nl. De inschrijf
kosten bedragen e 4,–. Zie voor meer informatie de poster.

Naar de startpagina
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Samen de baan weer op
in het ‘nieuwe normaal’
Door Raffaella N.

Ons park is behangen met regels, richtlijnen, voorschriften en
waarschuwingen. Het is duidelijk dat de wereld is veranderd. Het
‘nieuwe normaal’ heeft zijn intrede gedaan. Daarnaast het positieve
nieuws: we tennissen weer. Nadat eerst de jeugd de baan op mocht,
wij daarna mochten singelen is nu ook weer het dubbelen toe
gestaan.
Toen ik onze minister president Mark Rutte een aantal keren had
horen praten over het ‘nieuwe normaal’ nam ik mij voor om deze
benaming niet over te nemen. Of op zijn minst dat ik het consequent
het tijdelijke nieuwe normaal zou gaan noemen. Natuurlijk begrijp ik dat wij ons aan regels
moeten houden om het virus te bestrijden, maar zodra er een vaccin komt, of een medicijn, al
zou dit alleen al de ernst van de klachten kunnen remmen dan ben ik zeer optimistisch dat we
weer naar het ‘oude normaal ’terug kunnen.

Maar goed, als we het er toch over hebben, het ‘nieuwe normaal’ kent wat mij betreft plussen en minnen. Om
met een plus te beginnen: het moeten reserveren via de club-app ervaar ik als een verandering ten positieve.
Het is super gemakkelijk om een baan te reserveren. Vanaf elke locatie kan je zien of er banen vrij zijn en het
stimuleert het gebruik van de club app. De app die ik zie als hét middel om als club met leden (intern) te
communiceren. Dit mag van mij blijven en normaal worden.
Het ingepakte scorebord ben ik minder enthousiast over. Tellen mét scorebord is soms al lastig zat. Zetten we
na elke game de stand bij? Hebben we de laatste game(s) wel bijgezet? Nu komt er nog een aspect bij. Naast
de stand in de game, waar de ene kant van het net nog wel eens een andere beleving over kan hebben dan de
andere, moeten we nu ook nog de resultaten van de games onthouden.
Jammer vind ik dat wij onze ‘Tuesday after tennis tea’ nog niet in ere hebben kunnen herstellen. De kantine is
immers nog dicht en het terras een no-go-area. Wel hebben we alweer een stap in de goede richting kunnen
zetten. Het wekelijks appcontact tijdens de sluiting heeft nu plaatsgemaakt voor een ‘1,5 meter 10 minuten
gesprek’; langer dan 10 minuten mogen we op ons park immers niet napraten. Nu moet ik eerlijk zeggen dat
hoewel de 1,5 m gemakkelijk te hanteren is, de tijdsbeperking een stuk lastiger is. Vrouwen hebben elkaar
immers veel te vertellen.
Dan nog een gevolg: Ondanks de Nederland in Beweging excercise, en de huis, tuin en keuken beweging is
het resultaat van de tennisvrije periode + 3,5 kg. Ik hoop niet dat deze extra kilo’s tot het ‘nieuwe normaal’
gaan behoren. Hoewel ik op ’n gegeven moment wel weer durfde te wandelen met een wandelmaatje op 1,5
meter afstand woog dit dus niet op tegen de gebruikelijke tennisinspanning. Of zou er hier sprake zijn van
een andere oorzaak?
Mijn vertrouwen in de wetenschap geeft mij hoop dat we op niet al te lange termijn het ‘nieuwe normaal’
weer kunnen inruilen voor het ‘oude normaal’. Vooralsnog ben ik blij met de beperkte vrijheid na lange tijd
‘Lock down’. Samen de baan weer op? Geniet ervan.
Naar de startpagina
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Clubkampioenschappen
Senioren vanaf 15 jaar

9, 10 11 en 12 juli 2020

We houden rekening met de RIVM richtlijnen.
Alle wedstrijden worden op tijd gespeeld met
beslissend punt systeem, games worden
doorgeteld.
DOE MEE AAN DIT GEZELLIGE CLUB TOERNOOI

Naar de startpagina
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Clubkampioenschappen
Junioren

9, 10, 11 en 12 juli 2020
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We houden rekening met de RIVM richtlijnen.
Alle wedstrijden worden op tijd gespeeld met
deuce winnend punt en games worden
doorgeteld.
DOE MEE AAN DIT GEZELLIGE CLUB TOERNOOI

Naar de startpagina
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Kantine tijdens de crisis opgepept!
In de vorige Nieuwsbrief (begin april) waren we in het ongewisse over de voortgang van de corona maat
regelen. De kantine was op dat moment al drie weken gesloten. Inmiddels is de kantine in totaal al twaalf
weken dicht. Maar gelukkig is het einde van de sluitingsperiode in zicht. Als alles goed gaat dan mag de
kantine over drie weken, per 1 juli weer open. Daar kijken wij als kantinecommissie erg naar uit. En ik hoop
vele leden met ons!
Zoals in het artikel van de KNLTB te lezen is zullen we eerst een plan gericht op de 1,5 meter afstand
dienen op te stellen. Hier zijn we als kantinecommissie met het bestuur al druk mee bezig. Daarnaast
hebben de laatste weken nog meer zaken gespeeld. Die laten we hier kort de revue passeren.

PLUS Van den Hoven Heerde Helpt HLTC
Voorbereidt op mooie lentedagen, volle tennisbanen en een goed
bezochte Voorjaarscompetitie stond het magazijn stampvol, niet
rekening houdend met een ‘Lockdown’. En dan is alles opeens
anders en deden wij pogingen om onze leveranciers aan te spreken
of we nog wat retour konden sturen. Voor een klein deel was dit
mogelijk.
Extra hulp kwam uit onverwachte hoek. Op 22 april kregen wij een
telefoontje van Yannick Rakhorst, bedrijfsleider van PLUS Van den
Hoven Heerde. Hij vroeg of hij ons kon helpen met producten die
wij in het magazijn hadden staan. Het berichtje van Yannick was
voor ons een hele opluchting. Yannick dacht mee met de moeilijke
positie van de kantine van onze vereniging. “Als ik jullie daar mee
kan helpen dan doe ik dat graag”, zei hij, onder het motto: ‘Samen
lossen we dit op!’
Een paar dagen later hebben we een auto volgeladen (zie filmpje
) en reden we naar de Plus. Daar hielp Yannick met het
overladen van de producten. Uiteindelijk konden we een volledige
rolcontainer vullen. Uiteraard betrof het standaardproducten die in
de Plus zelf worden verkocht, maar ook niet-standaard producten,
zoals o.a. horeca-flesjes met appelsap, Green Tea of chocomelk
mochten wij brengen. Yannick zag hier wel de uitdaging van in om
ze voor ons te gaan verkopen.
En zo zagen we dat een paar dagen later de producten uit het
magazijn van de HLTC in de schappen van de Plus stonden. Als je
gaat kijken bij de Plus kan je misschien nog wel een paar van die
horeca-flesjes herkennen. En koop ze dan meteen! Je helpt er
uiteindelijk de HLTC mee.
Voordat we weer opengaan kunnen we de ‘standaardproducten’
weer ophalen en de verkochte ‘niet-standaard producten’ verre
kenen. Uiteraard zijn wij blij met deze zeer sympathieke en gewaar
deerde actie van PLUS van den Hoven in Heerde.
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Aanpassingen achter de bar
Zoals jullie weten hebben we een overeenkomst met horecagroothandel Sligro en bierbrouwer Heineken afgesloten. Onderdeel
van deze overeenkomst is onder andere dat wij een mooie vitrine koel
kast ter beschikking hebben gekregen. Daarnaast zijn we met Heineken over
eengekomen dat het RVS-gedeelte met de spoelbak zou worden vervangen en er een extra tap met een
fustenkoeling geplaatst zou worden voor de seizoensbieren.
De intentie was om de vitrinekoelkast - in het zicht - achter de bar te plaatsen, de extra fustenkoeling
onder de bar. Aan de plaatsing ‘achter en onder de bar’ ging uiteraard werk vooraf. We hebben met het
bestuur en met Auke Hennes, die gaat over het onderhoud van het clubhuis, afstemming gehad over hoe
‘de verbouwing’ gerealiseerd zou kunnen worden en onze wensen daarbij besproken. Vervolgens heeft
Auke ons geholpen met het visualiseren van onze plannen. Het voorstel van ons werd verrijkt met mooie
3D-tekeningen van de huidige situatie en de gewenste situatie. Nadat het voorstel door het bestuur was
goedgekeurd werd, besloten de uitvoering na de Voorjaarscompetitie te plannen.
Corona
Toen kwam de coronacrisis en dat veranderde de situatie. Het park werd gesloten en wij hebben aan
vankelijk de voorbereidingen stil gelegd.
Eind april, begin mei, kwam hier verandering in. De jeugd mocht weer gaan tennissen. Er waren weer
activiteiten op en rondom de banen. Met inachtneming van de coronamaatregelen zijn we na overleg
met het bestuur verder gegaan met de voorbereidingen in de kantine. Toen het duidelijk was dat de
Voorjaarscompetitie daadwerkelijk niet meer door zou gaan, hebben we contact opgenomen met Arjan
Maat en Marc Maat. Zij hadden bij het samenstellen van de nieuwe kantinecommissie aangegeven dat ze
wilden helpen bij technische klussen. Met hen werd het voorstel ter plekke besproken en toegelicht. En
we merkten al snel dat we hier met echte vakmensen te maken hadden. Ze kwamen zelf met nog mooiere
en praktischere ideeën. Dat gaf ons vertrouwen en veel voldoening.
De verbouwing
Dezelfde avond zijn we van start gegaan en dat was kenmerkend voor het vervolg: direct aanpakken en
doorgaan. Zo kwamen ze zelf met het schitterende idee om de vitrinekoelkast in het meubel te integreren.
Briljant! Dat regelden ze meteen en ziet er perfect uit. Het deel van de wandkast dat overbodig werd, daar
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maakten ze een mooi nieuw kastje voor de radio van. Onder de bar kwamen we in de knel met de koe
lingen, waterleiding en de afvoer. Geen probleem, ze verplaatsten ‘gewoon even’ de waterleiding en de
afvoer. De bedradingen naar televisies en luidsprekers onder de vloer door; het werd zonder tegensput
teren gewoon uitgevoerd. En zo werden voor ons hoge drempels, door de gebroeders Maat snel weg
gewerkt. Echt een hele dikke pluim voor deze heren, toppers zijn het! Zij hebben vakwerk geleverd.

Nieuwe Wifi in kantine
Naast al het zaag-, timmer- en boorwerk hebben we ook gekeken naar het inter
net. Al jaren gaat internet, telefoon en TV over een verouderde telefoonlijn. Ech
ter in de afgelopen jaren zijn er zaken gedigitaliseerd en gemoderniseerd. Te
denken valt aan: het tv-scherm achter de bar, een modern kassa-systeem, het
elektronische afhangbord en het gebruik van talrijke mobieltjes van leden. Naast
de interactieve TV maakten al deze onderdelen gebruik van de internetverbin
ding over de verouderde telefoonlijn.
Alternatief voor de verouderde telefoonlijn, door het ontbreken van glasvezel bij de HLTC, zou de oude
vertrouwde coax-kabel kunnen zijn. Een aansluiting op de coax-kabel bestaat al. Deze is tot ongeveer 15
jaar geleden gebruikt (uitsluitend) voor het TV-signaal van UPC. De hoofdaansluiting zit daarom ook in
de hoek bij de TV. De vraag was wel of de oude aansluiting nog zou werken?!
Wanneer je de verouderde telefoonkabel en de coax-kabel technisch vergelijkt snap je eigenlijk niet
waarom we niet eerder zijn overgestapt. Voor bijna hetzelfde maandbedrag beschikken we, bij gebruik
van de coax-kabel over ruim drie keer sneller internet. Logischerwijze, hebben we hiervoor dus ook een
voorstel opgesteld en met het bestuur besproken. Het bestuur had oog voor het voordeel en de onlogische
situatie. M.a.w. groen licht voor een verdere stap naar modernisering.
De aanvraag werd ingediend bij Ziggo. Eind mei, ontvingen we de
apparatuur. Direct installeren dus! Aangezien het kastje van de hoofd
aansluiting 15 jaar niet was gebruikt en dus was verouderd, kregen we
de internetverbinding niet aan de praat. Helaas lukte dit ook de mon
teur van Ziggo, die wij hadden benaderd niet. De servicemonteur
bemerkte bij het doormeten dat het Ziggo-signaal niet werd doorgegeven. Onderzoek bij de wijkkast,
nadat eerst een collega met de sleutel om de kast te openen was opgetrommeld leverde op dat op 22
meter van de hoofdaansluiting een breuk in de kabel zat. Volgens de berekeningen en inschattingen van
de servicemonteurs zou dit waarschijnlijk onder het terras bij de voordeur zitten.
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Afgelopen maandagmiddag kwamen monteurs om de kabel te herstellen. Echter
zij vonden naast de reeds geconstateerde breuk nog vier breuken, zelfs tot halver
wege de Oldekampshof (bij het fietspad). Op meerdere plekken is de kabel dus
opgraven en hersteld. Met als resultaat dat we vanaf nu het Ziggo-signaal op de
hoofdaansluiting in de kantine hebben en gebruik maken van de Ziggo-diensten:
Internet, bellen en TV (Alles-in-1). Dit betekent onder andere dat de Wifi-code is
veranderd. Indien je daar gebruik van wilt maken, vraag ernaar aan de mede
werker achter de bar.

Voorbereidingen om weer open te gaan
De komende weken zullen de ‘verbouwingswerkzaamheden’ worden afgerond. Naast Ziggo komt Heine
ken ook deze week de materialen langs brengen, zoals de dubbele tap, en zullen zij alles eromheen
installeren. De gebroeders Maat zullen de kabels onder de vloer leggen en ook hun werkzaamheden
afronden.
Dan is het tijd voor de verschillende schoonmaakteams. De kleedkamers, douches, wc’s etc., alles zal
grondig worden schoongemaakt. De volledige kantine, inclusief bar en inventaris, de keuken, magazijn,
achterste store, vergaderkamer, alles zal worden leeggehaald en gereinigd en komt er weer ‘Spic-en-Span’
uit te zien. Dit alles met hulp van de reguliere schoonmakers (wekelijks), het op afroep zijnde
schoonmaakteam (paar keer in het jaar; als alternatief voor bardienst) en het raamwasteam (paar keer in
het jaar). Uiteraard zullen de leden van de kantinecommissie zich ook (weer) voor 100% inzetten om de
schoonmakers te helpen. Als alles schoon is zullen we de producten bij de PLUS ophalen, de koelingen
vullen en de kantine en terras conform de RIVM-regels inrichten. Om voldoende plek op het terras te
kunnen creëren gaan we het volledige terras gebruiken.
Eerder hebben wij al eens in het clubblad gezegd dat wij de kantine zien als het kloppend hart van de
vereniging. De kantine inkomsten dragen wezenlijk bij aan het financiële resultaat van onze vereniging
en de gezelligheid zorgt voor verbinding. Helaas heeft dit hart in de afgelopen periode een tijdje niet
meer geklopt. We hebben dit hart de afgelopen weken weer opgepept, het is weer als nieuw! Maar we
moeten met zijn allen ervoor zorgen dat het hart blijft kloppen. Dat kan door het komen nuttigen van
een drankje of een hapje, maar ook door een ieders inzet tijdens de reguliere bardiensten. Deze zullen
vanaf 1 juli weer worden ingepland. We pakken de planning weer op vanaf het moment dat de kantine
dicht ging. Houd daarom je e-mail in de gaten.
De kantine is van ons allen en wij doen ons best om te zorgen dat jullie er met plezier naar toe gaan. We
hopen dat jullie snel een kijkje kunnen komen nemen en enthousiast gebruik blijven maken van de
faciliteiten. Want uiteindelijk komt zowel de gezelligheid als de inkomsten allemaal ten gunste van onze
mooie vereniging, ‘de HLTC’!

Naar de startpagina
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Puzzelen met tennis
In de eerste nieuwsbrief kon u
berekenen hoe oud deze speler is.
Bent u er niet uitgekomen? De
juiste leeftijd is 34 jaar.
10 + 10 + 10 = 30
8 + 16 + 8 = 32
? + 8 - 5 = 18
6 + 6 x 6 = 42
6 + 8 + 5 + 15

Spelen met een intentie
Ik wil u graag eens vragen hoe u
tennist.
Heeft u een strijdplan? Gebruikt u
uw sterke wapens? Of slaat u een
bal zonder intentie gewoon terug?
Observeert u uw tegenstander(s)?
Wat zijn zijn/haar zwakke slagen?

Loopt iemand goed? Serveren ze
sterk? Denkt u er wel aan wat de
gamestand is?
U ziet: veel aspecten die bepalen of
je wint of verliest.
Mijn advies: ga de baan op en gebruik
je ‘bovenkamer’ goed. Je zult mer

ken dat tennis nog leuker wordt en
ervaren dat er meer moet gebeuren
dan enkel een beetje de bal over
het net slaan. (Dat is voor velen
trouwens al moeilijk genoeg. G)
Tennisgroet,
JE

We hebben ook weer een
nieuwe vraag voor iedereen.
Welke tennisser hierboven
herken je in de specifieke
houding?

Zusterlijk tennisplezier!

Door JE

Naar de startpagina
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Aan de slag als vrijwilliger
binnen onze vereniging!
Onderstaande vacatures hebben in de 1e nieuwsbrief gestaan. Graag
willen wij ze nogmaals onder de aandacht brengen; het prikbord in de hal
is immers nog een ‘no go area’.
Daarnaast hebben zich helaas nog geen enthousiaste vrijwilligers gemeld.
Vele handen maken licht werk, dus heb je interesse meld je dan bij een
van de genoemde contactpersonen.

Vacatures

Vrijwilliger Parkonderhoud (buiten)

Lid van de Sponsorcommissie

Wie is bereid mee te helpen om ervoor te zorgen dat
onze banen en het park er netjes bij liggen en goed
wordt onderhouden?
Heb je interesse? Neem dan contact met Arjan Wierda,
tel. 06-55 48 81 27 of via e-mail: technischezaken@hltc.eu
of a.wierda@live.nl.

Wie wil helpen bij het werven van nieuwe sponsoren en
bij het relatiebeheer van bestaande sponsoren, reclameuitingen regelen/beheren en daarnaast ook de admini
stratieve zaken hieromtrent verzorgen?
Voor een uitgebreide taakomschrijving, zie de nieuws
brief van 04-2020, pagina 11.
Heb je interesse? Neem dan contact op met Bert Mun
tinga, tel. 06-51 99 31 59 of via e-mail: ej.muntinga@
kpnmail.nl.

Toezichthouders ‘bedankt!’; maar nog steeds nodig
Bedankt!
Voor de jeugd zijn de banen inmiddels alweer een aan
tal weken open. Een van de voorwaarden voor opening
was dat er tijdens vrij tennis een toezichthouder aanwe
zig zou zijn. Wij hebben hier diverse oproepen voor ge
daan. Hoewel de animo in eerste instantie niet zo groot
was, zijn er gelukkig leden geweest die deze rol op zich
wilden nemen. Hierdoor was het mogelijk dat de jeugd
weer kon gaan tennissen. De jeugdcommissie wil via
deze weg, iedereen die geholpen heeft hartelijk danken!
Het is fijn dat wij als vereniging laten zien dat we er
samen voor zorgen dat iedereen weer de baan op kan.

Het gaat om het tijdsblok op de volgende dagen:

maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 15.00-17.30 uur
De jeugd reserveert (een dag) van tevoren. Zijn er geen
reserveringen, dan is de geplande aanwezigheid niet
nodig. De dienst wordt dan door ons afgezegd, je zit dus
nooit zonder reden op de baan.

Oproep!
Nu is het helaas nog steeds nodig dat er toezichthou
ders aanwezig zijn. Dus wil je er aan meewerken dat de
jeugd kan blijven tennissen en mocht je tijd hebben,
geef je dan op om deze taak (af en toe) op te pakken.

Aanmelden kan via:
Contactpersoon:

Jeugdcommissie@hltc.eu
Margreeth Brouwer

Naar de startpagina
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Sponsoren Centraal; ‘Unlock’
We blijven in deze roerige tijden aan AL
onze sponsoren denken! Waar de ene
sponsor door heeft kunnen draaien, al
dan niet met omzetverlies, is de ander
ondernemer net weer open gegaan.
Wat voor iedereen geldt: het onder
nemen gaat gepaard met tal van maat
regelen.

Blauwtulp Wealth Management |
Automobielbedrijf Eilander | SNS Bank | PLUS
Van den Hoven | Restaurant-SnackbarPartyservice ‘De Spikke’ | Lagemaat Heerde |
Heineken | Boschman Optiek | 24 ICT | Van
de Put Rijwielen | Van Zijl Verhuizingen |
Sportplay Hattem | Coffee at Work | Houtman
Transport | Autoschade Berghorst | Veerle
Bloemen | De Postkamer | Juwelier Meiling |
Bloemsierkunst De Groot | Bouwkundig
Tekenburo Gerrit Scholten | Partyservice Cor
van Oene | Apotheek Heerde | Rabobank |
Restaurant De Loreley | Huiskes Mode | Rijs
Solutions | Eigenwijs Reclame | Koninklijke
Van der Most | Jeugdboetiek Yvonne | Vemde
Travel | Heerder Fruithuis | Hegin BV
Metalfinishing | Reuvers Sport Speciaalzaak |
’t Tennnishuys | Anves Hekwerken | Veltkamp
en Stam Makelarij | Slagerij van Guilik |
Dennenheuvel | Wijnbergen Sportbouw |
Kapsalon Geri | PM Ondernemend | BenG
Meubelen | Slagerij ter Weele | Emka Elektro |
Albicons CRM Specialisten | Kamphorst |
Inktviz architecten BNA | Rozendal Home
Electro | Kinderopvang ’t Hummelhuis
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“Nu we weer opengaan (inmiddels zijn) vieren
we dit door het weggeven van een diner voor
twee.”
“Sportclubs hebben het moeilijk op dit moment.
Ook al kon het Jeugdtoernooi dat wij sponsoren
niet door gaan, wij betalen toch onze bijdrage en
volgend jaar kunnen jullie ook op ons rekenen.”
“Fijn dat wij u als gast weer mogen ontvangen.
Afgelopen dagen hebben de eerste gasten al
genoten van een Veluws ontbijt en een verwen
diner op ons terras.”
“Na eerst tot 18 juni alle reizen te hebben
geannuleerd en iedereen coronavouchers te
hebben toegestuurd, zien we de laatste weken
dat er weer aan vakantie wordt gedacht.
Gelukkig heeft de minister onlangs laten weten
dat ‘op vakantie gaan’ vanaf half juni weer
mogelijk is.”
“Het Coronavirus kan de nodige financiële
onzekerheid met zich meebrengen. Wij zijn er om
jou te steunen, alleen gaat dit net even anders
dan je van ons gewend bent. Bij voorkeur via de
chat, telefonisch of videogesprek. Zo denken we
ook aan jouw en onze gezondheid.
“Al voor de heropening op 11 mei stond onze
telefoon roodgloeiend. In de kapsalon hebben wij
verschillende maatregelen genomen zodat we
veilig kunnen werken. We proberen iedereen zo
snel mogelijk te helpen.”

Nieuwsbrief #2 - juni 2020

Redactie
Gert van de Bospoort
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

