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Beste leden, 
Inmiddels is het begin juni en verschijnt het eerste digitale clubblad van het jaar. Gelukkig worden de 
coronamaatregelen versoepeld, worden er weer mondjesmaat activiteiten mogelijk en valt er dus ook 
weer meer te communiceren. De beweging naar de oude, normale situatie is ingezet. In clubverband mag 
er weer samen worden getennist en ook mag het terras van de kantine weer beperkt worden gebruikt. Zo 
werd 2e Pinksterdag, door de commissie Ledenwerving en -behoud en de kantinecommissie, voor het 
eerst weer een activiteit georganiseerd. Sinds lange tijd was hierbij ook het terras weer geopend. Aan de 
activiteit, een toss, deden ondanks de minder goede weersvoorspellingen ruim 20 leden, die zich van 
tevoren hadden aangemeld, mee.

Hoewel de competitie voor volwassenen definitief is uitgesteld en in het najaar zal worden gespeeld, start 
binnenkort wel een verkorte competitie voor de jeugd. Ook staan de eerste jeugdtoonooien weer op de 
planning, zoals ook ons eigen SNS Open Jeugdtoernooi en hopen we aan het eind van de zomer ook 
weer het PLUS Van den Hoven Toernooi te kunnen organiseren.

De coronamaatregelen hebben, naast de vele beperkingen, ook iets positiefs opgeleverd. Het blijkt dat de 
aanvankelijk noodzakelijke manier van baanreservering, via de clubapp, veel inzicht geeft over de baan-
bezetting en wordt ervaren als een prettige en gemakkelijke manier van reserveren. Als bestuur hebben 
wij dan ook besloten om deze manier van baanreservering in stand te houden.
Wel vragen wij iedereen eraan te denken, wanneer je besluit ondanks je reservering niet te gaan tennissen, 
je reservering tijdig te verwijderen.

Voor de leden
Van de voorzitter

Vrij tennissen + 
onderlinge wed
strijdjes mogelijk

De kantine open 
vanaf 5 juni

Alleen buiten de 
baan 1,5 meter 

afstand

Kleedkamers en 
toiletten open 

vanaf 5 juni
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Naar aanleiding van de laatste versoepelingen van het kabinet (persconferentie vrijdag 28 mei jl.) hebben 
wij besloten de ALV (die normaal begin van het jaar wordt gehouden) vast te stellen, en wel op vrijdag 2 
juli. Uiteraard wordt deze bijeenkomst georganiseerd binnen alle geldende maatregelen. Dit betekent o.a. 
reservering vooraf. (Zie elders in het clubblad: ) Ter voorbereiding op de ALV zijn de jaar ver slagen 
van de commissies in dit digitale clubblad opgenomen. Naast deze terugblik op het afgelopen jaar, willen 
wij d.m.v. het voorleggen van een aantal vragen een beeld vormen over een aantal toekomst gerichte 
onderwerpen. Binnenkort ontvangen alle leden daarom een enquête. Ik wil iedereen oproepen hier even 
de tijd voor te nemen, zodat we tijdens de ledenvergadering de uitkomst kunnen delen en eventueel 
acties aan de resultaten kunnen koppelen. Op deze wijze kunt u zich als lid van de vereniging laten 
horen. Dus vul vooral deze enquête in!

Wellicht staan de koninklijke onderscheidingen van vorig jaar, aan onze leden Jan en Rikie Oonk nog vers 
in het geheugen. Ook dit jaar zijn er weer koninklijke onderscheidingen in de gemeente Heerde uitgereikt. 
Zo werd ditmaal een oud-lid Dick Lokhorst door de burgermeester verrast en gehuldigd, en met name ook 
bedankt voor o.a. de bewezen diensten voor HLTC. Vanuit het bestuur nogmaals de felicitaties aan het 
adres van Dick Lokhorst.

Tenslotte staan we aan de vooravond van de vervanging van de eerste 3 banen, inclusief hekwerk. Dit project 
staat nu definitief gepland. De werkzaamheden hiervoor zullen plaatsvinden van week 30 t/m week 32. Er is 
bewust gekozen om de werkzaamheden uit te laten voeren tijdens de zomervakantie, zodat we er zo min 
mogelijk hinder van zullen hebben. Ook zal in dezelfde periode de omheining van het park worden aangepast 
met het doel het park iets minder gemakkelijk toegankelijk te maken en daardoor overlast te voorkomen.

Groet,
Edwin Boschman

Voor het eerst dit jaar staan er weer activiteiten op de agenda.
Juni
12 Kennismakingstoernooi
13 Start verkorte Voorjaarscompetitie Jeugd
21-26 SNS Open Jeugdtoernooi
Juli
02 Algemene Ledenvergadering
11 Einde verkorte Voorjaarscompetitie Jeugd
Augustus
23-29 PLUS Van den Hoven Open toernooi

Activiteitenagenda

Voorjaarscompetitie
Senioren

Zoals bekend is de Voor jaarscompe titie 
Senioren uitgesteld naar het najaar.

https://www.tennis.nl/knltb-competitie-2021/
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/4F5088EA-A6A2-496E-870A-A3BA1F9E0272
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Jeugdcommissie
“Uit het ritme”, zo zou ik het afgelopen jaar willen samenvatten. We weten allemaal hoeveel impact corona 
en bijbehorende maatregelen hebben gehad. Ook voor de HLTC jeugd was er geen ontkomen aan. In de 
zomer hebben we nog een toernooitje kunnen organiseren, maar daarna was het ritme zoek. Weliswaar 
was iedereen positief gestemd voor de 2e helft van 2020, maar dat is helaas anders gelopen. Gelijk met de 
verder aangescherpte coronamaatregelen is de klad erin gekomen. Veel activiteiten konden niet doorgaan. 
De tennistrainingen zijn gelukkig wel doorgegaan.

Vooruitblik 2021
Naast de trainingen zie ik steeds vaker weer jeugd buiten 
de trainingen om met elkaar afspreken om te gaan ten-
nissen. Inmiddels worden de dagen langer, schijnt vaker 
de zon en wordt met man en macht gewerkt aan het vac-
cineren van de bevolking. Deze positieve vibes zie ik ook 
terug op de baan.
Half april was er een tennisochtend voor de ‘groene’ 
jeugd. Vol enthousiasme hebben 12 jeugdleden meege-
daan waaronder een aantal die nog niet zo lang lid zijn 
van de club. In de vakantie vindt een spoedcursus tennis 
voor niet-leden plaats. De eerste geluiden zijn dat zich 
een paar nieuwe jeugdleden gaan aanmelden. Een mooie 
actie van de wervingscommissie.

Voor de rest van 2021 is het zaak dat de nieuwe energie die vrij is gekomen, verder wordt ingevuld. De 
HLTC is een fijne club voor de jeugd waar de tennislessen op een hoog niveau liggen en waar geregeld 
leuke activiteiten worden georganiseerd. In dat kader zou ik ook graag een oproep willen plaatsen voor 
een nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie. Als interim voorzitter wil ik graag het stokje overdragen 
aan een enthousiaste opvolger.

Gr. René Snijders
Ad interim voorzitter JC

Commissie Ledenwerving & -behoud
De Commissie Ledenwerving en -behoud bestaat uit; Lois Altenburg, Jitte Brandsma, Nico Berkelmans, 
Annelies Disselhof, Frank van de Streek, Marlous Veldkamp en Lukas Wolf. Afgelopen jaar hebben we 
afscheid genomen van Caroline van de Braak, hierdoor is er een vacature gekomen binnen de wervings-
commissie.

Het jaar 2020 stond volgepland met allerlei leuke activiteiten, echter heeft corona ervoor gezorgd dat we 
bijna alles moesten cancelen.

Jaarverslagen Commissies 2020

Nieuwjaarstoss Jeugd
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De wervingscommissie had zich in 2020 3 doelstellingen gesteld:
1e doel: de helft van de geworven zomerleden in 2020 (19) blijft lid in 2021
2e doel: een ledenstijging van 15 leden in 2020
3e doel: 100 jeugdleden midden 2021 (op dit moment (01-01-2020) zitten we op 90 jeugdleden)
Bij doel 3 zijn we ook erg afhankelijk van de jeugdcommissie en de activiteiten die ze organiseren voor 
het behoud van jeugdleden. In 2021 willen we meer de verbinding gaan zoeken met de jeugdcommissie 
hierin en er een gezamenlijke doelstelling/verantwoordelijkheid van maken.
 
De actie Maak Kennis met Tennis is al jaren een succes voor het werven van nieuwe leden. Ook dit jaar 
was er veel animo voor de actie en hebben we dan ook veel leden geworven via dit format. Tijdens de 
actie krijgen de deelnemers drie gratis tennislessen en kunnen ze daarna beslissen of een racket en een 
bal ook daadwerkelijk wat voor ze is.

We hadden ons als doel gesteld een stijging van 20 leden in 2020. Ik kan heel blij vertellen dat dit is gelukt. 
Het 2e jaar op rij groeien we weer als vereniging, hoe mooi is dat! Eind 2020 zaten we op 362 leden en 6 
winterleden. Deze winterleden zijn alleen nog de maand januari van 2021 lid en dan verloopt hun tijde-
lijke lidmaatschap automatisch. Van de in totaal 362 leden hebben we 90 jeugdleden, dit is een groei van 
2 jeugdleden ten opzichte van 2019. In totaal hebben we 13 junioren en 68 senioren geworven in 2020. 
Helaas melden zich ook ieder jaar weer leden af en dat waren er de afgelopen jaar 66 in totaal.

Wat nog wel doorging: Voor de coronamaatregelen zijn intrede deden werd in februari een Blind Date toernooi gespeeld.



6 Nieuwsbrief  #6 - juni 2021

Over de afgelopen 2 jaar hebben we 140 leden geworven j/s. Daarvan zijn er op dit moment nog 84 leden 
lid. We hebben de afgelopen 2 jaar ook afscheid genomen van 104 leden. Uit de cijfers blijkt dat het wer-
ven van nieuwe leden ons als vereniging goed af gaat, maar het behouden van bestaande leden is moei-
lijker gebleken. Werving blijft daarom belangrijk, zodat we een gezonde vereniging blijven. We zien als 
vereniging veel leden afhaken die al jaren niet meer aan het tennissen waren of die vanwege lichamelijke 
klachten hun lidmaatmaatschap opzeggen. Opzeggingen waar je als vereniging en als commissie niet 
altijd veel invloed op hebt.
Deze cijfers laten ook zien dat behoud ook erg belangrijk is. Hier zetten wij ons uiteraard ook voor in, 
maar is niet alleen verantwoordelijkheid van de wervingscommissie. Je kan hier zelf ook wat aan doen, 
door eens met anderen te gaan tennissen of met jouw tennisgroep een leuk onderling toernooitje te 
organiseren voor alle leden, zodat er verbinding is met elkaar.

Het Zomerlidmaatschap was dit jaar een groot succes. 
Door de lockdown en de 1,5 meter maatregel was het voor 
veel mensen een zoektocht naar een juiste sport. Tennis is, 
zoals wij weten, een sport die je goed kunt uit oefenen op 
1,5 meter. Daarnaast kun je ook het hele jaar in de buiten-
lucht tennissen. In totaal gaven 38 mensen zich op voor het 
zomerlidmaatschap van 3 maanden, zowel junioren als 
seni oren. Er zijn uiteindelijk 12 zomerleden lid gebleven van 
de HLTC. Als wervingscommissie hadden we ons als doel 
gesteld dat de helft lid zou blijven in 2020, helaas hebben 
we dit niet gehaald, maar zijn we zeer tevreden met het 
resultaat van 12 nieuwe leden.

Het zomerlidmaatschap hebben we geëvalueerd met de zomerleden door middel van een paar vragen 
digitaal aan hun voor te leggen. We kregen van een zomerlid een mooie tip; om eerder de verbinding te 
zoeken met de vereniging en de andere zomerleden, zodat je netwerk groter wordt en je meer mogelijkheden 
hebt om met anderen te tennissen. We hadden nu namelijk als wervingscommissie aan het einde van het 
zomerlidmaatschap een zomertoss voor deze zomerleden georganiseerd. Mede door de coronamaatregelen 
was deze vrij laat gepland, maar deze tip nemen we zeker mee naar volgend jaar. 
Op vrijdag 28 augustus werd er door de commissie een gezellige Zomertoss georganiseerd. Deze tossavond 
was speciaal voor alle zomerleden én voor leden die zich na 1 januari 2020 hadden aangemeld als lid van 
de HLTC. Dit om met elkaar en onze vereniging kennis te maken. De aanwezigen waren erg enthousiast 
en naar aanleiding van de toss is dan ook een appgroep ontstaan, waarin deze nieuwe leden elkaar kun-
nen uitdagen voor een potje tennis. Mocht je interesse hebben om je aan te sluiten bij deze groep voor 
beginnende leden, dan kan je je melden bij een van de leden van de wervingscommissie. 
Voor het eerst dit jaar hebben we een Winterchallenge georganiseerd, dit was een compact lidmaatschap 
voor de duur van 2 maanden. Er hebben zich 6 mensen voor dit lidmaatschap aangemeld. Hopelijk zijn 
ze tennis leuk gaan vinden en gaan ze er een vervolg aan geven in het voorjaar. 

We zijn als wervingscommissie zeer tevreden over de compacte lidmaatschappen en de KNLTB is hier 
ook voor de toekomst een groot voorstander van. Op deze manier genereer je als vereniging toch extra 
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inkom sten en hoop je dat tijdelijke tennissers hun lidmaatschap omzetten naar een vast lidmaatschap. 
Bovendien sluit het goed aan bij de behoefte van sporters, meer flexibiliteit. 

Helaas hebben we na het organiseren van de zomertoss de activiteiten voor de rest van het jaar moeten 
cancelen, omdat de maatregelen weer werden aangescherpt. De wintertoss die er voor zorgt dat je ook in 
de wintermaanden actief blijft met tennissen heeft ook geen doorgang kunnen vinden. Hopelijk lukt het 
om medio 2021 weer gezellige activiteiten te organiseren waar we tennis en gezelligheid met elkaar kun-
nen verbinden. Hier zijn we allemaal aan toe en kijken we dan ook als commissie naar uit. 

Natuurlijk willen we ook volgend jaar weer een stijging vermelden in het ledenaantal. Dit kunnen we 
echter niet alleen en we hebben jou dan ook hard nodig. Denk met ons mee en laat je stem horen! Voel 
je verantwoordelijk voor de toekomst van de vereniging. Zet je in of meld je aan om de commissie te 
komen versterken, want vele handen maken licht werk en deze hulp kunnen we goed gebruiken. Ook als 
je pas lid bent en je kunt voor een creatieve inspiratie zorgen ben je van harte welkom om je aan te mel-
den. Hoe leuk is het om actief bezig te gaan binnen de vereniging en jouw kwaliteiten te laten zien. En 
natuurlijk leer je zo ook veel mensen kennen bij de HLTC en je weet nooit wat dat je gaat opleveren.

Marlous Veldkamp

Kantinecommissie
– Een jaar onder verre van ideale omstandigheden, maar toch overheerst het positieve gevoel –

In het vorige jaar, 2019, stond het neerzetten van een vernieuwde structuur centraal. De planning van de 
bardiensten werd gedigitaliseerd, een nieuw kassasysteem inclusief voorraadbeheer geïntroduceerd, de 
koffieautomaat en geluidsinstallatie vernieuwd, een schoonmaakteam samengesteld en de kantinecom-
missie werd uitgebreid.

Start 2020 met vernieuwde basis
Met deze basis gingen we, met goede moed, van start in het nieuwe jaar. 
Het jaar begon met de nieuw jaarsreceptie waar we officieel afscheid 
namen van oud-commissieleden Guido Lagendijk en Rikie Oonk die 
jarenlang hun diensten hebben bewezen. Aan het begin en in de loop 
van het jaar zijn de door hun vertrek ontstane lege plekken door 
nieuwe commissieleden ingevuld, respectievelijk door Elisa Schurink en 
één duo-plek met Denise en Jos Groothedde.

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is ook samen met onze nieuwe inkoper Jan 
Bruggeman het inkoopproces bekeken. Als gevolg hiervan is begin maart een doorstart 
met bierbrouwer Heineken gemaakt en is een nieuwe samenwerking tot stand gekomen 
met horecagroot handel Sligro. Onderdeel van de overeenkomst: een extra vitrinekoelkast, 
uitbreiding van het drankenassortiment (zowel frisdrank als bieren) en vernieuwing van 
spoelbak en alge hele rvs-gedeelte, inclusief een tweede tap voor de speciale bieren.
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Impact van coronamaatregelen
Corona heeft in 2020 (en nu nog steeds) een flinke impact gehad op onze samenleving. Ook was de im-
pact op de kantine aanzienlijk. Over het hele jaar gezien is de kantine 5 maanden en 13 dagen (165 dagen) 
open en 6 maanden en 18 dagen (201 dagen) gesloten geweest. Na een normaal begin de eerste weken 
van het jaar moesten we vanaf 14 maart, in verband met de coronamaatregelen, de deuren sluiten. We 
wisten toen nog niet dat dit niet de laatste sluiting van het jaar zou zijn.

Aan het einde van deze (eerste) sluitingsperiode hebben we een 
aan tal verbouwingen achter de bar uitge voerd. Deze aanpassingen 
zou den we normaal gesproken in de zomermaanden hebben gedaan, 
maar door dat de kantine gesloten was hebben we ze naar voren 
ge haald. Met hulp van de gebroeders Maat (Mark en Arjan) heeft 
de vitrine koelkast een mooie plek gekregen. Tevens is onder de 
bar wat gescho ven met de koelingen i.v.m. de nieuwe spoelbak en 
de tweede tap. Tenslotte is tijdens de klusperiode de oude tele-
foon kabel buiten wer king gesteld en wordt nu (opnieuw) gebruik 
gemaakt van de bestaande coaxkabel met het gevolg dat het 
inter net 3x sneller is geworden. Dit is nodig voor de digitalisering 
die plaats heeft gevonden.

Ook is tijdens de sluiting samen met het bestuur een plan voor de heropening opgesteld. Dit plan betrof 
specifieke richtlijnen voor de organisatie en inrichting van de kantine. Zaken als desinfecteren, 1.5 meter 
afstand, looproute en maximaal aantal zitplaatsen binnen en op het terras zijn in details daarin beschreven. 

Genoten van de zomermaanden
Met de vernieuwde bar, een uitgebreider assortiment en een helder plan voor heropening ging de kantine 
en het terras op 1 juli weer open. Het was het begin van een mooie zomerperiode met meerdere activi tei-
ten. Begin juli werden, na uitstel meteen de clubkampioenschappen met alleen eigen leden georganiseerd, 
een groot succes. Bijna iedereen hield zich goed aan de aangegeven richtlijnen. Door het mooie weer 
werd er veel gebruik gemaakt van het terras. De leden konden op deze manier ‘verantwoord’ kennis 
maken met het nieuwe drankassortiment. Met name de speciaalbieren waren erg in trek, uiteraard goed 
voor de omzet.

De clubkampioenschappen waren een goede testcase voor een nog groter toernooi binnen onze vereni-
ging: het PLUS Van den Hoven toernooi in augustus. Wij waren in eerste instantie wel wat huiverig, om-
dat spelers en vrijwilligers vanuit verschillende regio’s aanwezig zouden zijn. Wij vroegen ons af wat dit 
zou beteken voor de besmettingsrisico’s en hoe besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Met aan-
passingen, zoals een maximum aantal deelnemers, aangepaste prijsuitreiking en maatregelen achter de 
bar (om geloop naar keuken en achter de bar tegen te gaan) werd het zowel qua sportiviteit als qua sfeer, 
ondanks de maatregelen, een succes. Met name op de aanpassingen met betrekking tot uitgifte van dran-
ken en hapjes kijken we als commissie positief op terug. Er werd hierdoor meer rust in de uitgifte en voor 
de vrijwilligers gecreëerd.
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Tenslotte werd in september gestart met de najaarscompetitie. Dat was opnieuw even puzzelen. I.v.m. de 
1,5 m regel konden niet alle competitieteams met tegenstanders, tussen de wedstrijden door, binnen zitten 
in de kantine. Uitbreiding met het terras was noodzakelijk, maar er moest rekening worden gehouden 
met lagere temperaturen en/of regen. Samen met het bestuur werd hiervoor een oplossing gevonden: 
twee grote partytenten inclusief verlichting en heaters. Deze zorgden voor extra bescherming bij de kou-
der wordende avonden. Zo maakten een aantal competitieteams gebruik van de kantine, de anderen van 
het overdekte en verwarmde terras. Uiteindelijk moesten we halverwege de competitie, op 29 september, 
de kantine toch weer sluiten.

Samenwerking met sponsoren
Kenmerkend voor 2020 is ook de positieve samenwerking met spon soren. Zo hielp 
PLUS Van den Hoven tijdens de eerste slui tings periode met de verkoop van de 
voorraad frisdranken en bier, om kosten van derving, vanwege het verlopen van de 
houdbaar heidsdatum te voorkomen. In de tweede sluitingsperiode konden wij, 
wederom na één berichtje, producten bij PLUS Van den Hoven neerzetten en ver-
zorg den zij voor ons de verkoop. 
Slagerij van Guilik leverde voor de najaarscompetitie de eerdergenoemde party tenten. Omdat Slagerij Van 
Guilik ons hiermee hielp hebben wij, in het kader van een zo minimaal mogelijke inzet van vrijwilligers 
achter de bar, de hapjesschotels voor de seniorencom petitie bij hen besteld. In de weekenden hebben wij 
de moge lijk heid tot het bestellen van overheerlijke warme maaltijden, via aan levering door dezelfde 
sponsor, mogelijk gemaakt.
Wij kijken hiernaar als mooie voorbeelden van hulp en onder steuning van/aan sponsoren en vereni-
gingen in moeilijke tijden. Hulde aan deze sponsoren: PLUS Van den Hoven en Slagerij van Guilik.

Terugblik
Wanneer we nu terugkijken op het afgelopen jaar vinden we het uiteraard jammer dat we maar de helft 
van het jaar open zijn geweest. Wel kijken we positief terug op de gerealiseerde zaken: vernieuwde in-
koop, vernieuwde bar, uitbreiding commissieleden, goede samenwerking sponsoren. En als we kijken 
naar de opbrengsten die in de eerste twee-en-halve maand en de drie zomermaanden zijn gerealiseerd 
dan kunnen we hier ook alleen maar positief over zijn. Met dit positieve gevoel kijken wij er naar uit om 
in 2021 weer samen met jullie te genieten van een lekker drankje en hapje in onze mooie HLTC-kantine.
Tot gauw!

De Kantinecommissie,
Rietje, Elisa, Teunis, Jos en Denise,

Jan B., Jerry en Harold.

SlagerijvanGuilik.nl
NR. 1 in BBQ & BUFFETTEN 
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Commissie Communicatie & PR

Project ‘Communicatie HLTC 2020 en verder …’
In 2020 is de projectgroep ‘Communicatie HLTC 2020 en verder’ van start gegaan. De leden van de project-
groep zijn: Marcel Leeraar (ledenadministratie), Harold Hilarius (automatisering), Geert Walderveen (auto-
matisering en bestuur) en Tiny Griffioen (clubblad).
Door de projectgroep is de communicatie van de vereniging inzichtelijk gemaakt, en is vervolgens geke-
ken naar de sterke en zwakke punten hiervan. De gegevens zijn geanalyseerd. Op basis van de analyse is 
een visie geschreven met de doelstelling: Eenduidige en herkenbare communicatie die altijd en voor iedereen die over 
informatie moet beschikken, bereikbaar (actueel en vindbaar) is, modern is en maat schappelijk verantwoord. Het motto is 
‘Online-communicatie, tenzij …’
Op basis van de visie is tijdens de ALV op 5 september 2020 een aanpak gepresenteerd. Na de presentatie 
zijn in het laatste kwartaal eerste oriënterende contacten gelegd i.v.m. digitalisering van communicatie en 
is een eerste stap gezet om de inventarisatie van de communicatie te vertalen naar de geformuleerde 
doelstelling.

Overig
In samenwerking met het bestuur heeft de projectgroep ‘redactioneel en technisch’ de communicatie rond 
de coronamaatregelen uitgevoerd.

Sponsorcommissie
Tijdens de jaarovergang van 2019 naar 2020 leek het er nog 
op dat we vrijwel geen sponsoren zouden gaan verliezen en 
met dezelfde sponsoren door zouden gaan. Maar al vroeg in 
2020 stak het coronavirus de kop op en bleek het niet meer 
mogelijk om nog nieuwe sponsoren aan HLTC te binden. 
Het is daar door ook niet gelukt om het volledige sponsor-
bedrag over 2020 binnen te krijgen. HLTC heeft verhou dings-
gewijs veel spon soren in de horecabranche en dat is een 
van de zwaarst getroffen branches tijdens deze pandemie.
Naast de gevolgen van de coronacrisis, kregen we ook te maken met de (logische) keus van de clubkrant-
redactie om – voorlopig - te stoppen met de uitgave van de papieren editie en over te stappen op een 
digitale nieuwsbrief. In de digitale nieuwsbrief konden geen advertenties worden opgenomen. Ter com-
pensatie is aan het eind van het jaar een paginagrote advertentie in Nieuwsblad Schaapskooi geplaatst.
Aan het eind van het jaar/begin van 2021 zijn de sponsoren benaderd met de vraag vanuit de project-
groep om te inventariseren of sponsoren bereid zouden zijn om te adverteren in een jaarlijks uit te brengen 
‘glossy’, een luxe uitgevoerd blad op mooier papier. In de glossy kunnen mooi uitgevoerde advertenties in 
kleur worden geplaatst. Alle huidige adverteerders van het clubblad zijn hiervoor benaderd en deze heb-

Ondanks hun eigen zorgen als gevolg van de corona-
epidemie bleven zij onze tennisvereniging steunen.
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ben, voorlopig nog uitgezonderd van de horecabedrijven, uitgesproken hierin te willen adverteren. (In mid-
dels weten we dat de eerste glossy eind van dit jaar, doch uiterlijk begin 2022 zal verschijnen).
In 2021 hopen we na het opheffen van de nu nog geldende beperkingen (een deel van) de horecabedrijven 
terug te zien als sponsor en komen er wellicht mogelijkheden om bedrijven die voor onze club activiteiten 
uitvoeren op het gebied van aanleg banen en hekwerk en van schilderwerk, te bewegen tot het sponso-
ren door middel van een doek of bord.
De sponsorcommissie bestond in 2020 uit twee personen t.w. Geert van Walderveen en Bert Muntinga. Dit 
is te weinig om het werk voor deze commissie goed te kunnen doen en we zijn dus op zoek naar één of 
meerdere HLTC-leden die een steentje bij willen dragen. Er is al meerdere keren om gevraagd, helaas tot 
nu toe zonder resultaat. Dus als je het leuk vindt om contacten te leggen en te onderhouden met mogelijke 
sponsoren in Heerde en omgeving en heb je ideeën over wat wij kunnen doen voor onze sponsoren, laat 
het dan weten.

Clubblad
Ook de activiteiten op de redactie van het clubblad werden geraakt door de 
maatregelen m.b.t. het corona virus. Na het eerste blad in februari vonden wij het 
niet meer verantwoord om onder de geldende omstan digheden een fysiek blad te 
maken. Immers veelal oudere leden bezorgden het clubblad. Het alter natief, per 
post versturen vonden wij vanuit het kostenaspect niet voor de hand liggend. In 
overleg met het bestuur en na afstemming met de Koninklijke van der Most 
verschenen in april, juni, augustus en decem ber dan ook geheel passend bij de 
‘moderne’ tijd interactieve nieuwsbrieven. Een woord van dank hierbij aan Jan 
Willem Bosman. Hij paste o.a. de lay-out aan om het papieren blad, digitaal te kun-
nen verwerken.
Ook was de situatie rondom het coronavirus van invloed op de inhoud. Vele 
activiteiten werden afgelast, nauwelijks mooie sportieve sfeerverhalen dus. 
Daarnaast was het in de digitale versie ‘layout-technisch’ niet mogelijk om alle 
advertenties van sponsoren op te nemen. Wij hebben dit enigszins proberen te 
compenseren door in elke editie een sponsorpagina op te nemen. In oktober 
verscheen tenslotte geen regulier clubblad maar een ‘ALV-special’.

Last but not least nam aan het eind van het jaar, nadat hij eerder al een stapje terug 
had gedaan, redacteur Gert van den Bospoort na 15 jaar afscheid van het clubblad.

Speltechnische Commissie
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we een bijzonder jaar achter de rug. Laat 
ik maar beginnen met de activiteiten die wèl plaatsvonden: De eerste activiteit na de 
heropening van banen en kantine waren de clubkampioenschappen voor junioren en 
senioren. Er werd op tijd gespeeld en alles gebeurde op 1,5 m afstand, zowel op als bui-
ten de baan. Het enthousiasme was er niet minder om. Het toernooi zat, met maar liefst 
96 senioren en 28 junioren bomvol. Clubkampioen bij de heren werd Lars Boschman en 
Roos Boschman bij de dames.
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Daarnaast kijken we terug op een goed georganiseerd PLUS Van den Hoven toernooi. 
Dit zomertoernooi zat weer helemaal vol en er werden leuke, sportieve wedstrijden gepeeld. Naast de 
vele leden die meestreden, verwelkomden wij spelers vanuit 21 verschillende verenigingen, tot uit de 
wijde omgeving, variërend in leeftijd van 14 t/m 76 jaar. Hulde aan de organisatie onder leiding van Elly 
en Bert Muntinga. Door de geldende maatregelen moesten zij extra werk verzetten om alles in goede 
banen te leiden. Zo kwam, de anders zo gezellige prijsuitreiking te vervallen en werden de prijzen na het 
uitspelen van een categorie gelijk op de baan uitgereikt.

Het weekend Dubbeltoernooi en het Open Jeugdtoernooi konden helaas door de ‘lockdown’ niet door-
gaan. De voorjaarscompetitie werd uitgesteld en in het najaar onder de naam KNLTB competitie 2020 
gespeeld. De zomeravondcompetitie werd gecanceld.

Vol goede moed begonnen we in het najaar aan de uitgestelde KNLTB competitie 2020, een aangepaste 
competitie (deels) op tijd gespeeld en zonder promotie/degradatie. Al snel werden de vooraf afgekondigde 
aanpassingen gevolgd door sluiting van de kantine, en ook het terras. Wat opviel was dat de verschillende 
clubs, de regels voor terras en drankjes verschillend hanteerden. Hoewel (bijna) iedereen blij was te kun-
nen spelen, werd de nazit erg gemist. Uiteindelijk heeft slechts één team, heren 2 (vrijdagavond) de compe-
titie uit kunnen spelen. De andere teams bleven steken op 4 of 5 wedstrijddagen. Bij het afbreken van de 
competitie stonden er 4 seniorenteams op de eerste plaats, alsmede ook 4 jeugdteams. 

Hoewel de competitie werd afgebroken was het positief om te zien dat het aan belangstelling en enthou-
siasme niet ontbrak. Met 13 seniorenteams en 8 jeugdteams waren we als HLTC sterk vertegenwoordigd. 
Wij hopen dan ook dat het enthousiasme zo blijft en dat 2021 beter gaat verlopen, hoewel de voortekenen 
daar niet naar zijn.

Namens de TC,
Thera van den Hurk

Commissie Gebouw- & Parkbeheer
Het jaar 2020 gaat de boeken in als een bewogen jaar, voornamelijk bepaald door het coronavirus. Door 
alle beperkingen is het clubgebouw grotendeels voor leden en bezoekers gesloten gebleven. Gelukkig 
mochten we wel bijna het gehele jaar gebruik maken van de banen. Het groen, naast de banen, bleef 
uiteraard groeien zodat hier het onderhoud onverminderd is doorgegaan.
Naast Auke Hennes die al langere tijd als gebouwbeheerder actief is, hebben we begin dit jaar Jan de 
Groot bereid gevonden ons te ondersteunen als parkbeheerder. Auke en Jan zijn een mooi team om het 
onderhoud van clubgebouw en park aan te sturen en invulling te geven aan eventuele plannen voor de 
toekomst.
Al vroeg in het jaar – begin maart – kregen we te maken met een (mislukte) poging tot inbraak bij de 
hoofdentree van het gebouw. De hierbij ontstane schade aan de toegangsdeur is door Appie Barteling 
professioneel hersteld en geschilderd. Niet lang hierna brak de coronacrisis in alle hevigheid uit en is het 
gebouw tijdelijk gesloten.
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Met het sluiten van de kantine heeft de kantinecommissie de handen ineengeslagen om de bar op indruk-
wekkende wijze te vernieuwen. Op basis van een voorstel van Auke, uitgewerkt in een 3D tekening, is 
een plan en een budget opgesteld en zijn o.l.v. Jerry Rorije en Harold Hilarius werkzaamheden uitgevoerd 
door vele vrijwilligers. De gebroeders Maat mogen hier in het bijzonder worden genoemd.
Voor het onderhoud van de banen en het groen hebben we het contract met onze partner GroenwerkXL 
verlengd. Wekelijks wordt ons park netjes verzorgd door hun ‘groundsman’. Het onderhoudscontract met 
de leverancier van de lichtinstallatie is eveneens verlengd.

Na de invoering van een gedeeltelijk rookverbod in 2018 is ons tennispark afgelopen jaar geheel rookvrij 
gemaakt. De ‘verboden te roken’ borden zijn naar de entree verplaatst en is er een muurasbak geplaatst 
aan de achterkant van het gebouw (voorheen een plek voor fietsen). Dit is bij uitzondering de enige plek 
waar nu nog mag worden gerookt.
Deze maatregelen komen voort uit vragen van leden en de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Gene-
ratie’. Genoemde beweging is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. 
De Rookvrije Generatie wil dat kinderen in alle fasen van het opgroeien worden beschermd tegen tabaks-
rook en tegen de verleidingen om te gaan roken.
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Zomer Challenge tennisvereniging HLTC Heerde 
1 juni t/m 1 september 2021 voor € 15,- per maand 
Aanmelden? www.hltc.eu/lid-worden 

€ 15,- 
Per maand 
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Vrijdag 2 juli 2021
Aanvang: 20.00 uur
Eindtijd: 21.30 uur
Plaats: Clubhuis ‘De Bornerenk’

Agenda

01. Opening en mededelingen

02. Ingekomen stukken

03. Notulen Algemene Ledenvergadering 5 september 2020

04. Samenvatting jaarverslagen commissies 2020 en vooruitblik

05. Presentaties commissies, incl. terugkoppeling enquête.

06. Communicatie 2020

07. Vaststelling jaarrekening 2020

08. Vaststelling begroting 2021

09. Vaststelling contributie 2021

10. Verslag kascommissie

11. Overzichten commissieleden

12. Herbenoeming Edwin Boschman als voorzitter bestuur

13. Aftreden Elseline Timmer als secretaris en benoeming van Ruud Timmerman

14. Rondvraag

15. Sluiting

Uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering
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Nu de coronamaatregelen verder worden versoepeld kan de 
Algemene Ledenvergadering, die normaal aan het begin van 
het jaar wordt gehouden doorgaan. De bijeenkomst is gepland 
op vrijdag 2 juli van 20.00-21.30 uur in ons clubgebouw.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering zal aan de 
leden per e-mail worden toegestuurd en staat ook in deze 
editie van het digitale clubblad vermeld.

Enquête
Ter voorbereiding op deze ALV willen we de leden een aantal vragen stellen over o.a. de Grote Clubactie, 
werving en behoud van leden, baanbezetting en speeltijd en nog een paar extra vragen voor de jeugd-
leden. Aan een ieder de oproep om de enquête voor zondag 20 juni in te vullen. Het kost je maar 7 
minuten en het levert HLTC veel input op! 

Maatregelen
Bij de ALV volgen we natuurlijk de regels rondom corona en dat betekent:

• Van te voren reserveren, dus geef voor 25 juni aan of je aanwezig bent. 
Dit kan via: secretaris@hltc.eu of bij het invullen van de enquête. 

• Tijdens de ALV gelden de onderstaande maatregelen:
 • Voel je je niet lekker, meld je af en blijf thuis;
 • Houd 1,5 meter afstand; 
 • Draag een mondkapje;
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst;
 • Heb je je niet aangemeld, noteer je naam op de presentielijst;
 • Je krijgt een zitplaats en wordt bediend.

We zien je graag, in goede gezondheid, op vrijdag 2 juli om 20.00.

Algemene Ledenvergadering en 
voorbereidende enquête

mailto:secretaris%40hltc.eu?subject=
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Commissie Ledenwerving en -behoud stelt zich 
graag aan u voor

Op één van de weinig mooie droge avonden in mei was ik aan het tennissen en speelde ik een mixpotje 
op ons mooie tennispark. Ik keek eens om me heen en besefte mij dat ik heel veel nieuwe gezichten zag. 
In de tennissport gaat het voor de wind. Waar veel sporten de afgelopen maanden stil kwamen te liggen, 
kon er tijdens de lockdowns vaak nog gewoon getennist worden, want afstand houden is, zeker in het 
enkelspel, natuurlijk geen enkel probleem. 
Als commissie Ledenwerving en -behoud hebben wij de afgelopen maanden ook gemerkt dat de tennis-
sport erg in trek is. De Zomer Challenge van vorig jaar trok veel nieuwe leden. Veel van deze leden zijn 
later een verbinding met onze club aangegaan voor onbepaalde tijd. Ook de introductielessen die we 2 x 
per jaar organiseren zorgden voor veel aanmeldingen. Alles bij elkaar heeft dit tot veel nieuwe leden 
geleid. Mooi om te zien dat de tennissport in trek is en de banen goed gebruikt worden.

Naast werving van nieuwe leden spannen we ons als commissie ook in voor het behoud van leden. Dat 
doen wij door het organiseren van gezelligheidstoernooitjes om de verbondenheid tussen leden te be-
houden en te bevorderen. Het gaat deze toernooitjes vooral om de gezelligheid en het ontmoeten van 
andere leden. Voor jeugdleden worden vooral door de jeugdcommissie en de jeugdraad activiteiten georga-
niseerd. Nieuw geworven jeugdleden worden dan ook aan hen overgedragen.

Lukas
Wolf

Lois
Altenburg

Frank vande Streek
Jolieke van

Dalfsen

NicoBerkelmans Jitte
Brandsma

Marlous
VeldkampAnnelies Disselhofontbreekt helaas op de foto

Werving & Behoud
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De commissie Ledenwerving en -behoud bestaat uit 8 actieve leden die zich graag inzetten voor onze 
mooie bloeiende vereniging. Gezien de vele nieuwe gezichten leek het ons goed om ons weer eens 
opnieuw voor te stellen, zodat je ons een volgende keer herkent op de baan en ons kan benaderen 
mocht je ergens tegen aan lopen of vragen hebben. Om maar met mezelf te beginnen:

Marlous Veldkamp is mijn naam, ik ben 39 jaar oud en moeder van 3 kids. De mid-
delste, Daan, tennist ook. In mijn dagelijks leven werk ik als leidinggevende in Isala 
Zwolle op een verpleegafdeling en een polikliniek. Een drukke baan en dat vraagt 
daarnaast om een stukje ontspanning en dat doe ik nu alweer ruim 7 jaar op de 
tennisbaan. Vroeger heb ik als meisje van 10 jaar ongeveer 2 jaar getennist bij de 
HLTC, maar al gauw lag mijn racket meer in de hoek te stoffen dan er mee ge-
speeld werd. Ik heb toen mijn racket vervangen door ‘knol’ te gaan rijden, ook 
leuk, maar wat vind ik het nu jammer dat mijn ouders mij niet meer gestimuleerd 
hebben om ook te blijven tennissen. Nou ja, misschien hebben ze dit wel gedaan, maar 
heb ik dit niet opgeslagen.
De tennissport heb ik inmiddels weer opgepakt. En hoe, met grote regelmaat ben ik op de tennisbaan te 
vinden om een heerlijk balletje te slaan, maar daarnaast zet ik mij ook graag in voor het verenigingsleven 
dat daarbij hoort. Ik werd al vrij snel gevraagd om mij in te zetten voor de commissie Ledenwerving en 
-behoud, en zei daar dan ook direct “ja“ op. Ik dacht dit is mijn kans om andere tennissers te leren ken-
nen. Ook ging ik op de donderdagavond naar de toss. Op deze manier leerde ik nog meer nieuwe men-
sen kennen en kon ik los van de toss met mensen afspreken die ik daar ontmoet had.
Sinds 4 jaar ben ik voorzitter van de commissie Ledenwerving en -behoud. Een leuke taak om erbij te 
doen, want ik vind het leuk om mensen enthousiast te maken voor de tennissport en ik beleef er zelf ook 
veel plezier aan. Daarom adviseer ik alle nieuw leden, als je kan, doe dan overal aan mee! Schroom niet, 
iedereen is een keer begonnen. Inmiddels hebben we door de versoepelingen die er aan komen, voor-
zichtig de eerste activiteit weer gepland. Ik hoop je daar te ontmoeten en verder kennis te maken met 
elkaar. Hopelijk tot dan en anders veel tennisplezier op ons mooie park.

Lukas Wolf
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ben je mij wel eens tegen het lijf 
gelopen op de club. Al ruim 11 jaar geef ik tennisles bij HLTC. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag sta ik momenteel op de baan. Ook op andere dagen ben 
ik regelmatig aanwezig voor allerlei zaken die met tennislessen of met de ten-
nis vereniging te maken hebben. Namens de tennisschool probeer ik alles rond-
om de tennislessen in goede banen te leiden. Naast mijn tenniswerkzaamheden, 
werk ik ook nog als freelance journalist. Op dit moment vooral bij NOS Sport. 
Die com binatie bevalt me prima!
Ik ben me er terdege van bewust dat wij als trainers een belangrijke rol hebben in 
het werven, maar vooral het behouden van leden. Vandaar dat ik nu al een aantal jaren deel uit maak 
van de commissie Ledenwerving en -behoud. Ik heb vaak contact met nieuwe leden en vang regelmatig 
op wat er onder hen speelt. Door een intensieve samenwerking met andere leden van de commissie hoop 
ik dat we de komende tijd nog meer leden kunnen werven, maar bovenal dat we nieuwe leden nog beter 
en langer kunnen behouden en kunnen helpen om hun weg te vinden binnen HLTC. Neem bij vragen 
over tennis lessen of andere zaken gerust contact met mij op via: tel. 06-22 86 17 81.
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Annelies Disselhof
Mijn tenniscarrière begon ‘pas’ op mijn 23e. Aangestoken door mijn vriend, die al 
lid was van de HLTC, heb ik mij ingeschreven. En nu 10 jaar verder, ben ik nog 
net zo enthousiast over de sport en de vereniging. Of het nu de competitie is, 
een toernooi of gewoon een uurtje trainen of vrij spelen, ik ben van de partij! 
Door mijn twee jonge kids breng ik tegenwoordig wat minder uurtjes op de 
baan door dan 10 jaar geleden, maar minder fanatiek ben ik er zeker niet door 
geworden. q Voordat ik mij officieel als lid had ingeschreven was ik al als vrijwil-
liger actief en dat ben ik ook altijd door de jaren heen gebleven. Vanwege mijn werk als communicatie-
adviseur bij de KNLTB vind ik het leuk om vanuit dit oogpunt naar activiteiten en projecten binnen de 
vereniging te kijken. Bijvoorbeeld als medeorganisator van toernooien en als lid van de commissie 
Ledenwerving en -behoud. Inmiddels ben ik één van de oudgedienden in de commissie, maar ik doe het 
nog altijd met evenveel plezier. Het blijft namelijk een mooie uitdaging om potentiële en nieuwe leden 
enthousiast te maken en te houden voor tennis en onze vereniging. Als commissie staan we altijd open 
voor leuke en verfrissende ideeën waarmee we nieuwe leden kunnen werven en jullie als huidige leden 
kunnen behouden. Dus schroom vooral niet om deze met ons te delen!

Nico Berkelmans
We moesten weer eens iets van ons laten horen en terecht trouwens. Een bericht 
maken met waar wij voor staan als commissie en als persoon. En 1 van die 
mensen ben ik, Nico Berkelmans, lid van onze mooie vereniging. Voluit de 
Heerder Lawn Tennis Club waaronder deze bij menig een bekend is! Inmiddels 
ben ik alweer een jaartje of 18, met veel plezier, lid. En als enthousiast lid kan 
het zijn dat je dan word gevraagd om bij een commissie aan te schuiven. Dat 
heb ik dan gedaan en wel bij de commissie Ledenwerving en -behoud, waar we 
ons bezig houden met allerlei activiteiten zowel binnen als buiten de club. 
Daarnaast ben ik elke donderdagavond actief als Tossleider. Helaas heeft de toss voor 
langere tijd stilgelegen als gevolg van de coronamaatregelen, maar gelukkig zijn we nu weer opgestart. 
Wel moet je je nog via de clubapp van te voren aanmelden, maar we ‘tossen’ weer.
Laten we hopen dat dit jaar alles weer een beetje bij het oude bekende terugkeert. Dat zou volgens mij, 
en met mij vele anderen, super gaaf zijn.

Frank van de Streek
Ik stel mij als lid van de commissie Ledenwerving en -behoud graag even aan 
jullie voor. Misschien hebben wij elkaar al wel eens op de club ontmoet en zo 
niet, dan bij deze! Mijn naam is Frank van de Streek, ik ben 31 jaar en woon-
achtig in Heerde. Ik ben verzot op sport en beoefen deze dan ook graag. Zo sta 
ik graag op de baan om een balletje te slaan, maar maak ook veel kilometers op 
de racefiets. Als lid van de commissie probeer ik deze fascinatie voor sport in te 
zetten om mensen te enthousiasmeren voor tennis én in het bijzonder voor onze 
club.
Heb jij een goed idee? Schiet mij dan vooral even aan!
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Lois Altenburg
Mijn naam is Lois Altenburg, 27 jaar oud en woon tot op heden nog in Wapen-
veld (binnenkort weer een Heerdenaar) samen met mijn vriend Davey, die ook 
is gaan tennissen. Ik zit sinds een aantal jaren in de commissie Ledenwerving 
en -behoud. Een aantal clubbladen geleden heb ik ook een voorstelstukje 
geschre ven, maar ondertussen hebben we zo veel nieuwe leden, dat ik graag nog 
een ronde doe. Sinds mijn 16e ben ik gaan tennissen doordat mijn broertje 
tenniste en ik er daardoor mee in aanraking kwam. Vanaf dag één ook ieder jaar 
ingeschreven voor de competitie. Dit doe ik momenteel nog steeds, helaas is het afgelopen jaar een beetje 
anders gelopen. We hopen dit najaar wel eindelijk weer competitie te kunnen gaan spelen.
Verder ben ik elke week wel een dag of twee in Heerde op de baan te vinden. Vooral de toss kan ik 
iedereen aanraden, die is weer begonnen en elke week harstikke leuk.

Jolieke van Dalfsen
Mijn naam is Jolieke van Dalfsen, 25 jaar en woon in Heerde. Ik tennis nu 7 
jaar en heb al leuke activiteiten voor de jeugd mogen organiseren. Sinds kort 
ben ik betrokken bij de commissie en ik hoop dat wij snel leuke toernooien 
mogen organiseren. Hopelijk tot snel op de baan!

Jitte Brandsma
Mijn naam is Jitte Brandsma, 37 jaar en wonend in Heerde. Ik ben begonnen met tennis 
in 2016 en vind het een geweldig spelletje. Ik speel normaal gesproken veel toer-
nooien en doe mee aan elke competitie. Trainen doe ik 1 tot 2 keer in de week. 
Maar wedstrijden spelen doe ik het liefst. Hopelijk kan dat snel weer.
Toen ik werd gevraagd voor de commissie Ledenwerving en -behoud leek me dat 
erg leuk, omdat ik het zelf altijd erg leuk en gezellig vond als er op de club toer-
nooitjes of andere dingen werden georganiseerd. Ik wil anderen net zo enthou siast 
maken als ik zelf ben voor dit geweldig leuke spelletje. Hopelijk tot snel op de baan.

Kennismakingstoernooi
De naam zegt het al, een toernooi voor nieuwe leden. De commissie Ledenwerving en -behoud organiseert 
voor alle nieuwe junior- en seniorleden een kennismakingstoernooi op zaterdag 12 juni van 13.30 tot 17.00 uur.

Voor wie en waarom
Het toernooi is speciaal bedoeld voor nieuwe leden (junior en senior) die lid zijn geworden vanaf 1 janu-
ari 2020, dus nog geen twee jaar lid zijn van de HLTC. Het kennismakingstoernooi heeft als doel andere 
leden te leren kennen en zo eventueel een nieuw tennismaatje te ontmoeten. Heb je al een tennismaatje 
gevonden die je wilt meenemen, maar langer lid is? Geen probleem, meld hem of haar ook aan. Of ben je 
zelf al langer lid, maar vind je het moeilijk een nieuw tennismaatje, (bijv. omdat je maatje net gestopt is) 
te vinden? Wees welkom en voel je vrij om je ook aan te melden, want dit is jouw kans om nieuwe club-
mensen te ontmoeten.
Het inschrijfgeld bedraagt e 3,00. Aanmelden kan via het e-mailadres: werving@hltc.eu.

mailto:werving%40hltc.eu?subject=
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Opzet kennismakingstoernooi
Vanaf 13.30 uur ben je welkom voor een kopje koffie/thee of ranja met wat lekkers en worden de spel-
regels uitgelegd. Je wordt het hele toernooi gekoppeld aan een vaste tennispartner en zal samen met 
hem/haar 3 of 4 wedstrijden van een half uur spelen. Tussendoor is er de mogelijkheid om op het terras 
een drankje te nuttigen en elkaar beter te leren kennen. Om 17.00 uur worden de winnaars bekend ge-
maakt. De senioren en junioren spelen de wedstrijdjes in aparte poules. 
Er is beperkte ruimte, dus schrijf je snel in want vol = vol! Aanmelden kan t/m 9 juni. Als het vol zit kom 
je op de reservelijst. Mocht er iemand uitvallen, benaderen we in volgorde van inschrijving mensen van 
de deze lijst. Hopelijk zien wij jou als nieuw lid en kunnen we er met elkaar een gezellige middag van maken.

Zomer Challenge: tennissen met familie en 
vrienden in de zomer

Jij bent natuurlijk al enthousiast over tennis, maar nu jouw vrienden en 
familie nog! Stap deze zomer samen met jouw vrienden of familie de 
baan op en laat ze tennis ontdekken via de Zomer Challenge. De Zomer 
Challenge is een compact lidmaatschap, voor jong en oud. Het lidmaat schap loopt van 1 juni tot 1 
september en kost € 15,00 per maand, waarbij spelers vrij kunnen tennissen wanneer het hen uitkomt en 
er geen vrij willigersverplichtingen gelden. Daarnaast bevat het zomerlidmaatschap de mogelijkheid om 
drie gratis tennis lessen te volgen in de maand september. Naast dat de Zomer Challenge een leuke optie 
is voor mensen die kennis willen maken met tennis, is dit lidmaatschap ook ideaal voor sporters die een 
zomer stop hebben van een sport of voor sporters die altijd binnen sporten. Wijs dus jouw vrienden en 
familie op de Zomer Challenge! Aanmelden kan via www.hltc.eu/lid-worden.

Spoedcursus tennis in meivakantie slaat aan
Maar liefst twaalf kinderen deden op woensdag 5 en donderdag 6 mei mee 
met de tweedaagse spoedcursus die door de commissie Ledenwerving- en 
behoud werd georganiseerd in samenwerking met de tennistrainers, die op 
hun beurt werden bijgestaan door een aantal oudere jeugdleden.
Met deze spoedcursus kregen de kinderen een unieke kans om gedurende 5 
uren kennis te maken met de tennissport. In de uren op de tennisbaan heb ben 
de kinderen zich geen seconde verveeld: de forehands en backhands vlogen je 
om de oren, er werden spelletjes gespeeld, leuke wedstrijdjes ge daan en er was 
tijd voor een hapje en een drankje. De tennistrainers en de oudere jeugdleden 
hebben hun enthousiasme goed over weten te brengen, want van de 12 zijn er maar liefst 8 kinderen lid 
gebleven. Zij zijn inmiddels ingedeeld om deel te kunnen nemen aan de reguliere tennislessen. 
Mede door deze actie zijn we momenteel de 100 jeugdleden gepasseerd! 2017 was het laatste jaar dat we 
dit aantal aantikte. In het volgende clubblad besteden we aandacht aan het 100e jeugdlid.

http://www.hltc.eu/lid-worden
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Het voorjaar is bijna voorbij, maar de (verkorte) Voorjaarscompetitie voor de jeugd gaat toch nog begin-
nen, en loopt van 13 juni t/m 11 juli. Gelukkig wordt het weer beter en mag het terras open. De senioren 
moeten tot het najaar wachten, hun competitie is uitgesteld. Wel zijn daarvoor al veel inschrijvingen 
binnen. Bijna alle teams die zich opgegeven hadden voor het voorjaar, schuiven door naar het najaar. 
Dan wordt het weer gezellig druk. Ook tijdens de komende jeugdcompetitie wordt het vanaf zondag 9 
juni gezellig, maar liefst 11 jeugdteams doen mee aan de competitie. De meiden t/m 17 spelen zelfs 
hoofdklasse. Zij gaan daarbij half Nederland door, van Amsterdam naar Ede, etc.

Eigenlijk was het maar goed dat de Voorjaarscompetitie niet door ging. Het was koud en nat en dat zou, 
binnen de geldende maatregelen, heel veel problemen hebben gegeven met inhaalwedstrijden plannen, 
droge plekjes vinden en niet te veel verkleumen. Zou wel goed geweest zijn voor de teamgeest: geza men-
lijk klagen over het weer.

Trouwens: voor de Najaarscompetitie kan via de website nog ingeschreven worden tot 5 juni. Ook indi vi-
duele inschrijvingen worden zeer gewaardeerd. Wij proberen deze spelers te koppelen aan een bestaand 
team, of maken een nieuw team. Volgens de KNLTB kun je inschrijven tot 15 juni, maar ik moet wel voor 
die datum alle teams in de computer hebben staan en ik ben rond 15 juni even weg.

Senioren
Sanne Van Asselt
Manon Belderok 
Miranda Bleeker
Thomas Bonhof
Ester Van Breemen
Jeanet Couwenberg
Martin Couwenberg
Melanie Hoekstra
Naomi Holtman
Jan Hoogeweg
Maud Jansen
Grieta Leever
Herlinde Lokhorst
Agnes Mateboer
Annefloor Netjes
Sylvia Petiet-Spaan
Angeline Pomp
Gerda Schakelaar

Falco Scholten
Esther Smit
Betty Spikker
Laura Tuin
Up Velders
Margreet Versluis
Marith Vonder
Marja De Weerd

Junioren
Nica van Alphen
Sven van den Berg
Thijs van den Berg
Bo Dekker
Lotte de Graaf
Bauke van Hoorn
Thymo Iding

Thijs Langeler
Amarins Lindeboom
Femke Lindeboom
Julia Pleiter
Daniel Smit
Feline Smit
Jonah Smit
Floran Toorn
Wouter Toorn
Justin van Velde
Luuk Verwoert
Tijn van den Vlekkert
Remko van Welsum

Nieuwe leden - vanaf 12-2020

Competitie en aanverwante zaken

Welkom bij HLTC!



23 Nieuwsbrief  #6 - juni 2021

Waarschijnlijk gaan ergens in juli de toernooien weer van start en de jeugdtoernooien zelfs nog eerder. 
Zoals het er nu naar uitziet gaat ook ons eigen PLUS Van den Hoven Toernooi eind augustus weer door. 
Inschrijven kan al via mijnknlttoernooi.nl. Zoals jullie weten is dit toernooi erg populair, en vol is vol, dus 
wacht niet met inschrijven. De organisatie zal weer in handen zijn van Bert en Elly Muntinga, met anderen 
eromheen, dus dat gaat zeker goed.

Voor de volgende editie van het clubblad zullen de teams van de Najaarscompetitie wel bekend zijn, die 
worden dus de volgende keer meegenomen.

Thera van den Hurk

Eind maart heeft een groep vrijwilligers 2 zaterdagochtenden geklust op ons park. Jan Oonk, Bert Dekker, 
Bert Muntinga, Rikus van den Brink en Ruud den Boer hebben een uitgebreide voorjaarsschoonmaak 
uitgevoerd. De organisatie hiervan werd gedaan door Auke Hennes, Jan de Groot en Arjan Wierda. Uiter-
aard staken zij ook de handen uit de mouwen. Zo werden o.a. de spelersbankjes en reclameborden schoon-
gemaakt, er werd opgeruimd, dakgoten leeggemaakt, de oefenbaan schoongespoten, netten hersteld en de 
Donkervoortbank geschuurd. Naast dat het resultaat goed zichtbaar was (en is) waren het voor de vrijwil-
ligers ook twee gezellige zater dagen.
Naast de verrichte onderhoudswerkzaamheden werd ook de nieuwe (zwarte, kunststoffen) picknicktafel 
geplaatst. Deze is aangeschaft gebruik makend van de bijdrage van de Rabo Actie.

Actualiteit rondom schilderwerk
De commissie Park- en gebouwbeheer heeft in overleg met het bestuur aan de fa. Lenferink de opdracht 
gegeven om de dakspanten en de buitenkozijnen te schilderen. Daarvoor hebben we in overleg mooie 
kleuren uitgekozen (na een voorstel van Auke). Auke (gebouwbeheer) is in overleg met de fa. Lenferink 
over de planning. Zodra de definitieve datum bekend is zullen we het laten weten.

Voorjaarsschoonmaak

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/4F5088EA-A6A2-496E-870A-A3BA1F9E0272
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Wat een geluk!
Voor spelers, kantinecommissie, club, barman …

eigenlijk voor iedereen!

Wat een geluk; we mochten weer open
Maandag 24 mei, 2e Pinksterdag, mochten we weer open. D.w.z. na bijna 7 maanden mochten voor het 
eerst de stoelen op het terras weer worden bezet. Dit moest allemaal wel conform de coronaregels van de 
overheid: maximaal 50 personen op het terras, reservering verplicht, een vaste zitplaats en iedereen op 
het terras diende een gezondheidscheck aan te kunnen tonen (evt. digitaal via www.gezondheidscheck.nu).
Hoe geef je dit vorm? De oplossing, er een toss-evenement aan te verbinden. Iedereen die mee speelt 
heeft dan gereserveerd, dus automatisch ook voor een zitplaats op het terras.

Wat een geluk; het bleef droog
Nu mochten we weer open en werd ons een wisselvallig pinksterweekend in het vooruitzicht gesteld. En 
zo begon de 2e Pinksterdag, net zoals de 1e Pinksterdag wederom met heel veel regen. Via de Clubapp 
hadden zich inmiddels al 17 mensen opgegeven en via de e-mail (tossen@hltc.eu) nog eens 4. Het zou 
toch wel heel sneu zijn dat deze eerste mogelijkheid gelijk in het water zou vallen …
Gelukkig hielden de aanmelders Buienradar of soortgelijke app in de gaten, want ondanks het slechte 
weer ‘druppelden’ de aanmelders binnen. Zij vertrouwden op de voorspelling dat het droog zou worden. 
En zo geschiedde, een kwartier voor aanvang werd het droog. Het zonnetje probeerde er zelfs voorzichtig 
doorheen te breken.

TOSS-evenement

mailto:tossen%40hltc.eu?subject=
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De aanwezige spelers hadden er veel zin in en vertelden enthousiast dat zij het leuk vonden dat er weer 
iets georganiseerd werd. De ons allen bekende en sympathieke Nico heette iedereen welkom en alsof er 
geen tijd tussen had gezeten pakte hij zijn rol als tossmaster als vanzelfsprekend weer op.

Wat een geluk; weer samen te kunnen spelen
Uiteindelijk waren er 5 banen vol met spelers van verschillende leeftijden, verschillende speelniveau‘s, 
nieuwe leden versus leden die al vele jaren lid zijn en vrijwel net zo veel dames als heren. Iedereen was 
enthousiast, er werd gelachen en gestreden. Ook werd er met veel respect voor elkaar gespeeld, er werden 
mooie punten gescoord en er werd inzet getoond (je wilt immers samen wel winnen). Samenvattend: er 
ontstond een gevoel van sportieve saamhorigheid, een gevoel dat we lange tijd niet hadden kunnen ervaren.

Wat een geluk; de eerste omzet is binnen
Elke tosssessie duurde ongeveer 30 minuten. Na zo’n sessie werden de 
rackets weer tegen het hek aange zet. Nico pakte dan vier willekeurige 
rackets en deelde ze uit aan de eigenaren. Op die manier werden de kop-
pels gecreëerd (zo gebeurt dit ook op dodnerdagavond, de reguliere toss-
avond). Tenslotte gaf toss-master Nico een aanwijzing op welke baan een 
viertal kon gaan spelen.
Na twee toss-sessies was er een ‘commerciële break’ ingepland. Vrijwel 
iedereen had wel even zin om een drankje te drinken. Voor de kantine-
commissie was dat een heugelijk moment. Na lange tijd werden de eerste 
drankjes weer besteld. Alle aanwezige leden maakten daar gretig gebruik 
van. Het werd een gezel lige ‘break’ op afstand. Uiteindelijk werd het na-
leven van de maatregelen zelfs nog getoetst door toevallig passerende 
BOA’s. Zij wensten ons uiteindelijk een sportieve middag toe.

Wat een geluk; de barman was in topvorm
Na de break werden er nog een paar mooie potjes getennist. Om uiteindelijk af te sluiten met een drankje. 
Werd tijdens de ‘break’ voornamelijk frisdrank gedronken, omdat er nu niet meer getennist ging worden, 
kwam er een heerlijk biertje of wijntje op tafel. De eer was aan de ‘barman in-charge’ Teunis om de eerste 
biertjes te tappen en de spelers op het terras te bedienen. Iets wat hij vakkundig en met toe wij ding deed.

Wat een geluk; dit vraagt om meer
Terugkijkend kunnen we concluderen dat het een succesvol eerste tossevenement was. Het reserveren via 
de Clubapp is een groot succes en de opkomst was uitstekend, ondanks het wisselvallige weer. Op 5 banen 
werden ruim 2,5 uur mooie wedstrijden gespeeld. En ‘last but not least’, op het terras werden de eerste 
drankjes weer gedronken.
De intentie is om op korte termijn, naast de reguliere toss op de donderdagavond, meer tossevenementen 
te organiseren. Houd daarom de Clubapp, website en/of Facebook in de gaten. Iedereen is welkom om 
mee te komen doen met tossen. Tennis plezier en gezelligheid zijn gegarandeerd en over het algemeen 
zijn de weersgoden ons goed gezind.
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Als kantinecommissie willen wij graag dat alle leden, ouders, supporters, bezoe-
kers van eigen- of andere verenigingen in een ontspannen sfeer, gezellig 
een drankje kunnen drinken of een hapje kunnen eten. Wij zien de kantine 
dan ook als het hart van de vereniging, na inspanning op de baan, ‘the place 
to be’. En om voor deze ‘place to be’ alles goed te kunnen organi seren zijn 
we op zoek op naar versterking.

Commissie
We zijn een enthousiast team dat ervoor zorgt dat iedereen zich thuis voelt in onze kantine en ook een 
team dat met haar tijd meegaat. We staan open voor nieuwe ideeën en meningen. Als commissie komen 
we 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. De eigenlijke kantinecommissie bestaat momenteel uit 6 commissie-
leden. Hoewel we voor onderhoudswerkzaamheden en tijdens activiteiten worden bijgestaan door ver-
schillende vrijwilligers die specifieke taken uitvoeren, in relatie tot de te organiseren activiteiten en de 
vele taken is dat te weinig. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste en creatieve hulp. In verband met 
de wens om meer evenwicht binnen de commissie te creëren zijn we vooral op zoek naar een aantal 
enthousiaste dames.

Taken
Uiteraard is het de bedoeling dat de kantine op speelavonden van de leden is geopend. Aangezien de 
bardiensten dan door eigen leden worden ingevuld is het soms nodig om een korte instructie te geven. 
Dit gebeurt door één van de kantinecommissieleden. Tijdens allerlei activiteiten voor jeugd en senioren 
speelt de kantine een belangrijke rol en is er veel te regelen. Te denken valt aan hapjesschotels of zelfs 
maaltijden tijdens de competitie, speciale broodjes of andere lekkernijen tijdens toernooien, grote hoeveel-
heden patat-met tijdens jeugdactiviteiten. Het takenpakket van de kantinecommissie is dan ook divers. 
Zo hebben we te maken met de instructie, inkoop, schoonmaak, technische klussen, bar en keukenwerk-
zaamheden tijdens activiteiten, etc.

Reageren
Heb jij affiniteit met de taken, heb je goede ideeën of wil je graag mee helpen aan het behoud van ‘onze 
kantine’ als een gezellige ontmoetingsplaats stuur dan je reactie of vragen naar: kantinecommissie@hltc.eu 
of een appje naar tel. 06-24 27 53 85. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Ook als je 
alleen ‘een keer’ wilt helpen, laat het ons weten. We kunnen alle hulp gebruiken. Voor nieuwe leden geldt 
dat het een ideale manier om snel andere leden te leren kennen. Kortom: we zijn op zoek naar JOU!

de Kantinecommissie

Kom bij de Kantinecommissie!

Wij zijn op zoek naar JOU!

mailto:kantinecommissie%40hltc.eu?subject=Ik%20wil%20graag%20de%20Kantinecommissie%20versterken%21
mailto:kantinecommissie@hltc.eu
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Wat is het heerlijk om buiten te kunnen sporten en wat waren wij bevoorrecht dat wij ondanks 
de coronamaatregelen konden blijven tennissen. Wat ik persoonlijk wel heb gemist is het 
sociale- en competitieve aspect; al ruim een jaar lang geen toernooien, een halve competitie, 
geen kopjes thee in de kantine, geen wijntje op het terras. Gelukkig is met de zon, na een 
somber voorjaar, ook het vooruitzicht van een terras- en kantinebezoek weer gekomen.
Afgezien van mijn persoonlijk gemis, merkte ik dat het ontbreken van activiteiten ook gevolgen 
had voor het schrijven van mijn column. Het op pad zijn, mensen spreken en wedstrijden 
spelen levert altijd ideeën op en maakt mij enthousiast om mijn bijdrage weer op papier te 
zetten. Als schrijver ben ik afhankelijk van deze factoren, die niet onder mijn controle vallen. Ik 
had nu dan ook gebrek aan inspiratie, en als gevolg daarvan een schrijversblok. Ik kreeg geen 
letter op papier en zat naar mijn witte pagina op mijn laptop te kijken, totdat ik dacht waarom 
schrijf ik hier niet over?

Met alleen een onderwerp, is er nog geen column. Nadenkend over de inhoud kwam steeds een liedje van 
Mathilde Santing (wie kent haar niet?) met de toepasselijke titel ‘Inspiratie ’in mijn hoofd en vooral de lyrics:

Hoe …

Kreeg jij ooit een idee?

Vroeg jij je dat nooit eens af …?

In het liedje wordt inspiratie omschreven als ‘Adem van de geest’. Een mooie omschrijving vind ik, maar 
ondertussen voelde ik me toch enigszins kortademig. Naast gebrek aan inspiratie merkte ik ook dat het ritme 
om te schrijven zoek was. Een aantal maanden geen digitale nieuwsbrief, betekende voor mij een aantal 
maanden niet schrijven. Je kan het vergelijken met het gevoel als je een tijdje niet hebt getennist. Je ritme is 
dan zoek. Je timing is niet optimaal, je raakt de ballen niet goed, overziet de spelsituatie minder snel, etc. Je 
moet er dan gewoon weer even inkomen.
Daarnaast zit ik midden in een verhuizing, de vele dozen waar ik inmiddels langs laveer helpen ook al niet. Het 
maakt mij onrustig, en dat helpt niet om een verhaal goed op papier te krijgen. Mijn verhuizing zal mij wellicht 
wel motiveren om (nog) vaker naar ons mooie park te gaan. Ik woon straks namelijk op nog geen 2 minuten 
fietsen.

Alles wel beschouwd hebben mijn overdenkingen mij wel weer wat enthousiasme 
gebracht. Als alles stapje voor stapje weer opengaat, ik mijn eerste wijntje op het 
terras heb gedronken, de verhuizing achter de rug is en ‘last but not least’ het eerste 
toernooi weer in zicht is, dan komt het wel weer goed. Ik zal dan ook vast de ‘adem 
van de geest’ weer voelen’ en zonder schrijversblok ‘frank en vrij, vol van ideeën de 
volgende column schrijven.

D
o

o
r R

affaella N
.

Inspiratie

https://www.youtube.com/watch?v=sxb4hM0kzNU
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SNS Open Jeugdtoernooi

                  De vlag kan weer uit!
Het lijkt er op dat wij dit jaar ons SNS Open Jeugdtoernooi weer mogen organiseren! De jeugdcommissie 
staat in ieder geval al in de startblokken en zijn druk bezig met de voorbereidingen. En dankzij onze 
spon sor, de SNS-bank, kunnen wij dit ook organiseren.
Dit jaar wordt het toernooi georganiseerd van maandag 21 jt/m zaterdag 26 juni. We hopen dat er veel 
inschrijvingen komen, maar mocht dit tegenvallen dan beginnen wij het toernooi later in de week. Op de 
zondag wordt er niet gespeeld omdat wij hopen dat ook de competitie voor de jeugd doorgaat.

Categorieën: 
• Junioren 11 – 12 jaar (voorheen groen) *
• Junioren 11 – 14 jaar
• Junioren 13 – 17 jaar
*De categorie groen wordt samengevoegd met de junioren 11-12.

Jeugdcommissie

Puzzelen met tennis
Puzzel Nieuwsbrief #5

Welke tennisser had vroeger de bij
naam ‘the Muscles’?

Antwoord
De tennisser met de bij-
naam ‘The Muscles’ is Ken 
Rosewall. Hij is geboren in 
Australie in 1934. Hij was 
actief in het proftennis van 
1957 tot en met 1977. Rose-
wall won 18 grandslamtitels.
In december 2008 werd 
het centre court van het 
Olympisch tenniscentrum 
in Sydney naar hem ver-
noemd: de Ken Rosewall 
Arena.

Puzzel Nieuwsbrief #6

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/6AB772CB-5D84-4CD8-B378-FC9A93E62955
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SNS Open Jeugdtoernooi 2021
21 t/m 26 juni

SP



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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