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Voor de leden
Van de voorzitter
Gelukkig vrij
tennissen mag!

Houd
afstand!

De kantine is
gesloten

Kleedkamers
zijn gesloten

Beste leden,
Het jaar zit er weer bijna op! Daarop terugkijkend kan je niet anders concluderen dan dat het een enorm
bijzonder jaar is geweest met betrekking tot alles wat er zich in de wereld heeft afgespeeld. Ook als tennis
vereniging hebben wij de gevolgen hiervan ervaren. Daarbij denk ik dat wij ons zo goed en kwaad als
mogelijk binnen de geldende regels hebben bewogen. We hebben natuurlijk veel beperkingen gekend,
maar gelukkig heeft iedereen zich hier zo goed mogelijk op aangepast.
We kunnen terugkijken op een aantal geslaagde evenementen in de zomer, zoals: de Clubkampioen
schappen, het PLUS Van den Hoven Toernooi, het NOV (in Epe), het Paard-Veulen Toernooi en de Zomer
toss voor nieuwe leden. Helaas is de Najaarscompetitie als een nachtkaars uitgegaan. De laatste speel
rondes hebben geen doorgang meer gevonden, doordat er wederom verscherpte maatregelen werden
afgekondigd door het kabinet.
Het afgelopen jaar heeft ons naast de activiteiten die wél doorgingen nog meer goede dingen gebracht,
zoals een mooie ledenstijging. Dit is positief voor de vereniging, hoe meer zielen hoe meer vreugd. J We
hopen de komende maanden door een initiatief van de commissie Werving & Behoud wederom nieuwe
leden te verwelkomen. Verder in de nieuwsbrief lichten zij het initiatief, de ‘Winter Challenge’, toe.
Voorlopig ziet het er niet naar uit dat we gebruik kunnen maken van ons clubgebouw. Wel kunnen we
blijven doen waar we lid voor zijn geworden bij deze fantastische vereniging (quote van Jerry Rorije) en
dat is onze energie stoppen in een potje tennis; ‘vrij’ tennis op de baan is gelukkig nog steeds mogelijk.
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Hopelijk kunnen we in 2021 weer activiteiten opstarten en gebruik van ons clubgebouw maken. Dit laatste
zal ook nodig zijn om de club financieel gezond te houden (barinkomsten).
Over het financieel gezond blijven gesproken: als bestuur proberen wij alle zeilen bij te zetten om waar
mogelijk gebruik te maken van overheidsregelingen om zo de financieel dreigende schade beperkt te
houden. Uiteraard informeren wij jullie in 2021 hierover volledig tijdens de ALV.
Voorzichtig zijn we samen met diverse commissies al naar het begin van 2021 aan het kijken. Zo hopen
we dat ergens in februari/maart Pasjesdag georganiseerd kan worden. Echter, wij zijn afhankelijk van de
ontwikkelingen rondom het coronavirus, daarom houden we jullie zoveel mogelijk middels de nieuws
brieven op de hoogte.
Voor nu rest mij jullie te bedanken voor de getoonde flexibiliteit en begrip afgelopen jaar. Ik wens jullie
(ook namens de rest van het bestuur) hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2021.
Groet,
Edwin Boschman

Activiteitenagenda
Na een aantal activiteiten in de maand september, zoals o.a. het Paard Veulen Toernooi en ‘Maak kennis
met tennis’ zijn de coronamaatregelen weer verzwaard. Hoewel we ‘vrij’ mogen tennissen, is de deur naar
het spelen van wedstrijden en het organiseren van activiteiten weer dicht. Ingaande 1 oktober was het
spelen van wedstrijden met publiek niet meer toegestaan en gingen kantine en terras op slot. Ingaande 14
oktober was het spelen van wedstrijden überhaupt niet meer mogelijk en sloten ook kleedkamers en douches.
Ook de KNLTB Competitie 2020, ofwel de uitgestelde voorjaarscompetitie werd vroegtijdig beëindigd.
Begin december gaat het kabinet opnieuw de balans opmaken. D.w.z. dat de huidige maatregelen in ieder
geval tot half december van kracht zijn.
De huidige situatie in combinatie met de onzekere situatie na half december maakt dat er voor dit jaar
geen activiteiten meer op de agenda staan.
2021
Nieuwjaarstoss seniorleden
De commissie Werving & Behoud heeft inmiddels besloten de Nieuwjaarstoss voor
seniorleden, die de afgelopen jaren begin januari werd gespeeld niet door te laten gaan.
Nieuwjaarsfeest juniorleden
Het Nieuwjaarsfeest voor de jeugd staat onder voorbehoud (nog) wel gepland op 9 januari 2021.

Naar de startpagina
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Werving & Behoud
Terug- en vooruitkijken
Wat een bewogen jaar was 2020, voor ons allemaal. De commissie Werving & Behoud had de agenda voor
2020 goed gevuld. Dit jaar zouden we ons vooral gaan richten op het behoud van leden.
Het idee was om meer gezelligheidstoernooitjes te organiseren zodat leden met elkaar konden kennis
maken. Daarnaast zouden we aan de slag gaan met het werven van jonge kinderen (Tenniskids Rood).
Helaas moesten we onze plannen omgooien, maar dit zorgde ook weer voor mooie nieuwe ontwikke
lingen. Doordat tennis een sport is die je goed kan uitoefenen op 1.5 meter afstand werd tennis ‘hot’. Daar
sprongen we op in met het zomerlidmaatschap. Een groot succes, ruim 38 zomerleden melden zich aan,
die we ook geregeld op de banen zagen. Sommige werden zo enthousiast dat ze meteen al meededen aan
de clubkampioenschappen van de HLTC, ontzettend leuk! Het zomerlidmaatschap werd afgesloten met de
Zomertoss (zie hieronder). Uiteindelijk zijn 13 zomerleden lid gebleven. Een mooi resultaat!
Omdat we nog steeds te maken hebben met de coronamaatregelen hebben we ook voor de winter een
wervingsactie bedacht. We bieden mensen de mogelijkheid om een winterlidmaatschap, de Winter Chal
lenge, af te nemen. Deze loopt van 1 december t/m 31 januari en in deze periode kan je onbeperkt ten
nissen. Op deze manier kun je kennismaken met tennis en eventueel in maart, door het volgen van de
introductielessen, er een vervolg aan geven. Ken jij mensen in je omgeving die graag fit in de winter
willen blijven en/of tennis eens willen proberen? Wijs ze dan op de Winter Challenge en help ons een
succes te maken van deze wervingsactie! Meer info is te vinden op www.hltc.eu/lid-worden.
Op vrijdag 8 januari 2021 stond ons gezellige Nieuwjaarstoernooi gepland. Helaas hebben we moeten
besluiten om dit toernooi te cancelen. Dus geen sportieve start van het nieuwe jaar onder het genot van
een kopje snert van Teunis en Karin. Wel hopen we in 2021 nog andere leuke gezelligheidstoernooitjes te
kunnen organiseren. We richten ons daarom nu eerst op het voorjaar van 2021 en hopen elkaar dan te
ontmoeten tijdens een open dag en/of pasjesdag.

Zomertoss
Op vrijdagavond 28 augustus werd er door de commissie Werving & Behoud 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.
Aan het begin van de avond was het nog maar de
vraag of de toss door kon gaan vanwege de regen
die de hele dag was gevallen. Gelukkig trokken de
plassen weg en bleef het de rest van de avond
droog. Gedurende de avond werden er leuke oefen
wedstrijdjes gespeeld en zat de stemming er goed
in. Na afloop werd er nog nagepraat onder het
genot van een hapje en een drankje. Kortom een
geslaagde avond waarbij nieuwe leden leuke wed
strijdjes hebben kunnen spelen en bovenal kennis
met elkaar kunnen hebben maken.
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Succesvolle ‘Maak kennis met tennis’-actie
Vaste prik op de agenda, is de ‘Maak kennis met tennis’ actie na de zomervakantie. Deze speciale actie voor
jeugd en volwassenen is al jaren een succes en ook nu konden we weer op grote belangstelling rekenen.
De ongeveer 35 deelnemers zorgden voor volle banen en tennisleraar Lukas had dan ook extra handjes
nodig om iedereen drie goede proeflessen te kunnen geven. Naast nieuwe mensen die kennis wilden
maken met tennis en onze vereniging mochten ook de zomerleden deelnemen aan de proeflessen. Dankzij
de actie hebben we ongeveer 14 nieuwe leden (jeugd- en seniorleden) mogen verwelkomen. De zomer
leden die hun lidmaatschap hebben omgezet naar een definitief lidmaatschap zitten niet in dit aantal
inbegrepen. Op naar maart, naar een volgende ‘Maak kennis met tennis’ actie!

Tennisclinic BSO ’t Hummelhuis
Op 25 augustus waren de BSO-kinderen van het Hummelhuis te gast bij HLTC voor een clinic. Met volle
overgave werden de beginselen van het tennisspel geoefend.
Wat een sportiviteit, inzet en enthousiasme hebben we gezien. Na afloop hoorden we meerdere malen:
“Juf, ik ga nu echt op tennis!”. Uiteindelijk heeft de clinic twee nieuwe jeugdleden opgeleverd die al volop
in training zijn. Voor herhaling vatbaar dus!

Naar de startpagina
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Competitiewetenswaardigheden
Najaarscompetitie 2020
Vanwege de bekende redenen werd de Voorjaarscompetitie uitgesteld en ging de Zomeravondcompetitie
niet door. Vol goede moed begonnen we dus in het najaar aan de KNLTB Competitie 2020. Helaas speel
den we al snel zonder kantinefaciliteit, maar gelukkig met een schuiltent op het terras. De competitie
werd getypeerd door: vele fijne en spannende partijen, gesloten kantines en kleedkamers, en de ervaring
dat tennisverenigingen verschillend omgingen met de maatregelen. Helaas kon de competitie halverwege
toch niet worden vervolgd. Het gevolg hiervan: geen promoties, geen degradaties. Gelukkig konden we
wel ‘vrij’ blijven tennissen.
Competitie 2021
En nu is het alweer eind november en tijd om naar het volgende jaar te gaan kijken. Hopelijk is Neder
land dan weer een beetje genormaliseerd. Ik ga er daarbij van uit dat de kantine weer open kan en dat er
weer normaal competitie kan worden gespeeld. Echter, zeker is niets.
Inschrijfmogelijkheden
Op donderdag is er weer de Dames Dubbel die ‘s ochtends begint. Op donderdagavond wordt de 8 & 9
Competitie, voor beginners met speelsterkte 8 of 9, gespeeld. Er worden 2 partijen op een avond gespeeld;
dames en heren door elkaar, met beslissend punt en verkort spelen. Op vrijdagavond is de mogelijkheid
je in te schrijven voor de Dubbelcompetitie 17+ en 35+. Op zaterdag zijn er vele mogelijkheden voor
zowel gemengd, gemengd dubbel, dames en heren. Op zondag zijn er altijd veel jeugdteams actief, maar
voor de senioren is er ook nog volop plaats. Daarnaast komt er op zondag een extra mogelijkheid voor
teams: Gemengd 17+ die 5 partijen spelen: 1 DE, 1 HE, 1 GD, 1 DD en 1 HD. De mogelijkheid voor
gemengde teams in de open klasse met 8 partijen blijft bestaan.
Competitiespelen is voor iedereen. Je komt in een klasse die past bij je speelsterkte. Daarnaast speel je
steeds weer tegen andere mensen, je tennistechniek verbetert, en als je wat beter speelt, vergroot je je
plezier in het tennissen. En vergeet ook de gezelligheid voor-tijdens-en na het spelen niet. Bovendien
staat de kantine garant voor een lekker drankje en op verzoek ook een hapje.
Voor de 8-9 spelers wil ik van harte de 8/9 Competitie aanbevelen op de donderdagavond. Daar doen
ook echte beginners mee, die soms nog wel moeite hebben om de bal over het net te krijgen, en vooral
hen zie je in die 2 maanden dat de competitie duurt, sterk vooruit gaan in hun spel. En er doen mensen
mee die al wat langer spelen (anders heb je geen speelsterkte 8), dat mixt goed en daardoor krijg je leuke
wedstrijden. Binnen de 8/9 competitie zijn bovendien 2 klassen gemaakt.
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Inschrijven
Zoals eerder geschetst gaan wij er dus vanuit dat de Voorjaars- en Zomeravondcompetitie in het nieuwe
jaar ‘gewoon’ doorgaan, dus geef je op! Opgeven kan vanaf 1 december, maar moet voor 1 januari via de
website www.hltc.eu. Schrijf je in als team, maar individueel kan uiteraard ook. Voor diegenen die geen
team hebben waarmee ze spelen, proberen we een gezamenlijk team te maken, of we kijken of ze bij een
bestaand team aan kunnen sluiten. Als er nog vragen zijn over de competitie, stuur dan een e-mail:
wmvdhurk@gmail.com
Ook de jeugd speelt natuurlijk competitie. Voor hen gaat de teamindeling in overleg met de trainers en
de verenigingscompetitieleider voor de jeugd, Ingrid Boschman.
Thera van den Hurk,
verenigingscompetitieleider senioren

Data KNLTB Competitie Voorjaar 2021
Rode en Oranje competitie
WEEK
SPEELDAG
ZONDAG

12
a
28-mrt

13
1

5-apr*

14
2

11-apr

15
3

18-apr

SPEELDAGEN

16
4

17

25-apr

18
Vakantie

19

20
5

21
6

24-mei* 30-mei

22
7

6-jun

INHAALDAGEN

23
8

13-jun

17

19

24

2-mei

16-mei

20-jun

= Extra speeldatum voor regio's met een hoge baandruk, afstemming met betreffende verenigingen al voor de publicatie

Groene competitie
WEEK
ZONDAG

SPEELDAGEN
13

14

11-apr

15

18-apr

16

25-apr

Junioren (11 t/m 14 jaar & 13 t/m 17 jaar)
WEEK
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

13

14

15

13

9-apr
10-apr
11-apr

16-apr
17-apr
18-apr

23-apr
24-apr
25-apr

14

15

16

5-apr
6-apr
7-apr
8-apr
9-apr
10-apr
11-apr

12-apr
13-apr
14-apr
15-apr
16-apr
17-apr
18-apr

2-mei

18

INHAALDAGEN
19

20

19

20

19

20

16-mei

21

22

18

30-mei

6-jun

9-mei

21

22

18

SPEELDAGEN
16

Regulier
WEEK
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

17

19-apr
20-apr
21-apr
22-apr
23-apr
24-apr
25-apr

17

30-apr
1-mei
2-mei

18

26-apr

18

28-apr
29-apr
30-apr
1-mei
2-mei

21

13-mei 24-mei

22

23

13-jun

INHAALDAGEN
14-mei
15-mei
16-mei

SPEELDAGEN
17

19

28-mei
29-mei
30-mei

4-jun
5-jun
6-jun

7-mei
8-mei
9-mei

21

22

18

10-mei 17-mei
31-mei
11-mei 18-mei 25-mei 1-jun
12-mei 19-mei 26-mei
20-mei 27-mei 3-jun
14-mei
28-mei 4-jun
15-mei
29-mei 5-jun
16-mei
30-mei 6-jun

3-mei
4-mei
5-mei
6-mei
7-mei
8-mei
9-mei

19

21

13-mei 24-mei
13-mei 24-mei
13-mei 24-mei

22

23

11-jun
12-jun
13-jun

INHAALDAGEN

19

13-mei
13-mei
13-mei
13-mei
13-mei
13-mei
13-mei

21

24-mei
24-mei
24-mei
24-mei
24-mei
24-mei
24-mei

22

23

7-jun
8-jun

2-jun

10-jun
11-jun
12-jun
13-jun

Data KNLTB Competitie Zomeravond 2021
SPEELDAGEN
WEEK
WOENSDAG

19

12-mei

20

19-mei

21

22

26-mei

2-jun

23

9-jun

24

16-jun

25

23-jun

Naar de startpagina
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Ongemakkelijk
Door Raffaella N.

Hoewel er wordt gezegd dat sporten (voor mij dus tennissen) ontspannend werkt, heb ik
tijdens de competitie gemerkt dat dit niet altijd opgaat. In dit, je kunt inmiddels toch wel zeggen
bizarre jaar, kwamen er naast wedstrijdspanning, andere spanningen, ongemakken en
moeilijkheden bij. De ene uitdaging volgde op de andere.
Er net aan gewend om wedstrijden te spelen binnen de 1,5 m maatregelen begon de competitie
in een periode dat de besmettingen alweer flink toenamen. Was het wel verantwoord om te
beginnen aan de uitgestelde Voorjaarscompetitie, de KNLTB competitie 2020? Alvorens hier een
antwoord voor mezelf op te hebben werd ik geconfronteerd met de volgende uitdaging: Gaan wij
naar uitwedstrijden met z’n vieren in de auto of maken we de groepsgrootte kleiner en reizen we
in vaste koppels van 2, al dan niet met een mondkapje? De ervaring leert inmiddels dat je hier
binnen een team verschillend over kunt denken, wat op zichzelf al spanning op kan leveren.
En toen de competitie eindelijk van start was, rees nadat een team had laten weten geen ‘nazit’
met hapjes te doen, de volgende vraag: Hoe gaan wij hier mee om? En een traktatie bij de koffie met
voorwaarden dat je geen schoteltjes, geen vorkjes, geen mes nodig hebt leverde ook allerlei interpretaties
(lees onrust) op. Als je dan koos voor ‘koeken’ moesten deze dan geportioneerd verpakt zijn?
Het volgen van de regels was soms een flinke uitdaging. Aangezien de meeste kantines te klein waren om
iedereen op 1,5 m te kunnen ontvangen hadden meerdere verenigingen, zoals ook de onze voor een tent
buiten gekozen. Maar wat doe je dan als de muziek zo hard staat dat je elkaar niet kan verstaan? Of als je graag
wat warmte meekrijgt van die ene heater? Juist, dan kruip je toch weer dichter bij elkaar en in het geval van
de harde muziek begin je toch luider dan normaal met elkaar te praten. Voor mijn gevoel vlogen dan de
aersolen door de lucht.
Het werd overigens nog ingewikkelder toen ook de kantines en kleedkamers moesten sluiten. Hoe kon je nu
met goed fatsoen een tegenstander ontvangen? Het werd heel erg improviseren. Om toch iets warms tussen
de wedstrijden door te kunnen drinken kwam er een thermoskan met heet water en oploskoffie aan te pas,
zonder koek, al dan niet geportioneerd verpakt.
Dat ik niet de enige was die last had van de situatie bleek toen een van mijn teamgenoten op ‘zwarte
doordeweekse werkschoenen’ op de tennisbaan verscheen. Zij was even van slag door alle maatregelen waar
zij aan had moeten denken. Een andere teamgenoot, die ook nog verantwoordelijk was voor ‘de ballen’ die
dag kwam niet opdagen. Na verschillend app-contact bleek dat zij, omdat zij dacht de tweede wedstrijd te
moeten spelen netjes was thuisgebleven. Zo min mogelijk mensen op het park, zo kort mogelijk van te voren
en geen toeschouwers was immers het credo.
Hoogtepunt van de competitie was die ene ‘ápres’ tennis. Toen de horeca nog open was en je met 4 mensen
aan een tafel mocht zitten reserveerden wij twee tafels bij de Postkamer. In de Sorteerkamer hebben wij met
ons hele team op ruime afstand inclusief koude en warme borrelhappen
zitten borrelen. Naast analyse van de wedstrijden hebben we vooral veel
gelachen. Wat had ik deze gezelligheid gemist! Het was overigens zo
gezellig dat ik me na een paar glazen wijn niet meer realiseerde dat ik met
de auto was gegaan. Om achter het stuur te gaan zitten had ik dus eigenlijk
te veel wijn op, wat na de fijne uurtjes toch weer een ongemakkelijk gevoel
opleverde. Echter, ditmaal had ik het ‘ongemakkelijke gevoel’ niet willen
missen.
Naar de startpagina
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Kantinecommissie heeft in 2020
niet stilgezeten!
We zitten nu alweer bijna een maand voor het einde van 2020. Een jaar dat we nooit meer zullen vergeten.
We hebben allemaal onze eigen ervaringen, zo ook de kantinecommissie. Het afgelopen jaar stond daar
door bij ons in het teken van: ‘van de nood een deugd maken’.
Een frisse start
We begonnen dit jaar met een ‘vernieuwd’ team, een nieuw begin met veel nieuwe
ideeën en frisse moed. Zo hebben we allereerst de inkoopkant opnieuw bekeken.
Na vergelijking van bestaande en nieuwe leveranciers resulteerde dit in nieuwe
contracten. Het assortiment qua frisdrank en bieren in de kantine is daarmee (tegen
goede voorwaarden) flink uitgebreid.
Sluiting kantine in tweede kwartaal
Toen brak een onzekere tijd aan, met als resultaat het sluiten van de
kantine half maart. Dit gebeurde vlak voor een piekperiode, qua
omzet, drukte en gezelligheid: de start van de Voorjaarscompetitie.
Het magazijn was goed gevuld hiervoor. Het uitzicht om weer open te
kunnen gaan werd steeds verder opgeschoven. Gelukkig was PLUS
Van den Hoven Heerde, tevens sponsor, bereid om ons ‘goed gevulde
magazijn’ voor een zeer groot deel bij de PLUS onder te brengen. We
hebben zo grote kosten m.b.t. ‘derving‘ kunnen beperken.
Een dichte kantine is voor onze vereniging natuurlijk een negatieve
situatie. Maar, om met de woorden van voetballegende Johan Cruijff
te spreken: “Elk nadeel heb se voordeel”, en zo probeerden wij dus
gebruik te maken van de situatie. De nieuwe vitrinekoelkast die we
ter beschikking hadden gekregen van Sligro alsmede de dubbele
tapinstallatie van Heineken werden samen met de gebroeders Maat
nog voor de zomer geïnstalleerd; een mooi stukje vakwerk.
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Kantine weer open in derde kwartaal
In de ‘astronomische’ zomermaanden juli, augustus en september konden alle leden de vernieuwingen in
de kantine bewonderen. En na een lekkere pot tennis genoten velen van een speciaalbier (de fusten Weizen
waren snel leeg), een wijntje of een flesje frisdrank buiten op het terras. Vooraf was samen met het bestuur
een plan opgesteld ter voorbereiding van de heropening. In goed overleg waren maatregelen opgesteld
om zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met de 1,5 m afstand regels. Zo kennen wij vanaf dat
moment o.a. een éénrichting looproute, maximaal aantal zitplaatsen binnen en een aangepaste
terrasindeling.
Begin juli waren de clubkampioenschappen de eerste activiteit na de heropening van de kantine. Goed
voor de omzet in de kantine, en daarmee goed voor de vereniging, maar wel spannend voor ons als
kantinecommissie. Een groot aantal spelers (bijna 100) verspreidt over 4 dagen laten tennissen was een
uitdaging en tevens een goede testcase om te zien of de maatregelen hun werk deden en hoe mensen er
mee omgingen. Al met al zijn de clubkampioenschappen zeer goed verlopen met het voordeel dat we
veelal buiten op het terras konden zitten.
In augustus werd het Plus van den Hoven toernooi gespeeld. Dit – altijd druk bezet – toernooi vroeg
veel- en goede afstemming met alle betrokken partijen. Naast de ‘uitgeteste’ maatregelen voor deelnemers
en toeschouwers waren nu ook ‘achter de bar’ maatregelen gewenst. Zo moest drukte achter de bar en
geloop in en uit de keuken ter bescherming van de vrijwilligers worden voorkomen. De oplossing werd:
een tafel bij de ingang van de keuken die als doorgeefluik functioneerde tussen de bar- en keukenmede
werker(s). Dit werd als zeer positief ervaren en gaf rust, zowel in de keuken als achter de bar. In de toe
komst zullen we ook wanneer er geen coronamaatregelen meer zijn, tijdens toernooien op deze wijze
blijven werken.
Vervolgens richtten we ons op de voorbereiding van de Najaarscompetitie. Door het maximaal aantal
zitplaatsen in de kantine (30) waren we genoodzaakt om ook gebruik te gaan maken van het terras; Met
name op de vrijdagavond en sommige zondagen zouden niet alle competitiespelers binnen kunnen
zitten. Om buiten zittende competitiespelers te
beschermen tegen een regenbui en koele avonden
moest er een oplossing worden bedacht.
Wederom hebben we hiervoor contact gezocht
met een sponsor van onze vereniging: Slagerij
van Guilik, wetende dat zij partytenten en heaters
verhuren. Twee van die partytenten werden inclu
sief heaters, met verlichting voor de wat latere
uurtjes, op het terras neergezet. Door de barbezet
ting werden de competitieteams binnen of in de
partytenten ingepland.
Slagerij van Guilik werd ook ingeschakeld voor
een ‘coronaproof’ hapjesschotel. Bijkomend voor
deel was dat het de kantinecommissie veel werk

10

Nieuwsbrief #5 - december 2020

en tijd scheelde. De hapjes werden hiervoor door ons
zelf ingekocht en klaar gemaakt. Daarnaast waren de
schotels gevarieerd en op dezelfde dag vers bereid. We
ontvingen van vrijwel iedereen positieve reacties op de
schotels.
Uiteindelijk kwam er in de afstemming met Slagerij
van Guilik ook nog een nieuwe service naar voren: een
weekend maaltijdservice. Op de zaterdag en zondag,
wanneer de wedstrijden tot aan het einde van de middag
c.q. begin van de avond doorgaan, werd gretig gebruik
gemaakt van deze service. Deze service zullen wij in de
toekomst opnieuw aanbieden.

SlagerijvanGuilik.nl
NR. 1 in BBQ & BUFFETTEN

Maar … na exact 90 dagen (van 1 juli t/m 28 septem
ber) moest de kantine als gevolg van verzwaarde maat
regelen weer dicht.
Vierde kwartaal kantine wederom gesloten
Ook als de kantine dicht is, is er werk voor de kantinecommissie. Zo laten wij wekelijks de kranen lopen
om legionella te voorkomen. In deze periode hebben we nu zèlf aangeklopt bij PLUS Van den Hoven
Heerde. Met het resultaat dat onze voorraad nu ook hier weer te koop is. Zonder aarzeling werd er op
ons verzoek positief gereageerd; chapeau voor deze sponsor! Tenslotte zijn een aantal koelingen en de
koffieautomaat uitgeschakeld om energie te besparen. Zelf gebruiken we deze sluiting om nog een aantal
ideeën uit te werken. Te denken valt aan ideeën om de sfeer van de kantine te verbeteren door bijvoor
beeld vernieuwing van attributen om tot een gezellige en eigentijdse uitstraling te komen.
De kans dat we dit jaar nog open kunnen gaan is zeer klein. Daarmee is ons eerste jaar als vernieuwde
kantinecommissie een bijzonder jaar geweest. We zijn 5 maanden en 13 dagen (165 dagen) open geweest
en 6 maanden en 18 dagen (201 dagen) gesloten. Helaas hebben wij niet de gebruikelijke omzet kunnen
draaien, waardoor de kantine niet de gebruikelijke bijdrage aan het financiële resultaat kan leveren. Als
commissie zijn wij wel blij met de invulling die we aan de sluitingsperioden hebben kunnen geven, op
deze wijze hebben wij als nieuwe groep dit jaar toch een goede start kunnen maken.
Volgend jaar hopen we op een beter jaar. Met in ieder geval meer openingsdagen, meer omzet en meer
gezelligheid. Ook hopen we jullie allemaal weer in de kantine te ontmoeten en dat iedereen weer een
drankje komt drinken. We hebben wat in te halen! De deur staat hopelijk snel weer ten alle tijden voor
iedereen open.
Harold Hilarius,
Secretaris Kantinecommissie HLTC

Naar de startpagina
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Afscheid redactielid
Gert van de Bospoort
Zeg je Gert, dan zeg je tegelijkertijd ook clubblad HLTC. Vijftien jaar geleden trad hij toe tot de redactie.
Aanvankelijk vormde hij samen met Wilma Hoekstra (nu Wilma Brouwer) een team. De samenstelling van de
redactie wijzigde echter met enige regelmaat. Waar mede redactieleden door de jaren kwamen en gingen,
bleef Gert zich verantwoordelijk voelen voor de inhoud van het clubblad. Ook bleef hij schrijven om ons op
de hoogte te houden van ontwikkelingen, mooie resultaten, geslaagde evenementen en meer. Na vijftien
jaar is hij nu gestopt als redactielid. Voor de redactie een aanleiding om terug te blikken op deze periode.
Het eerste artikel dat hij schreef was een verslag van de club
kampioenschappen in augustus 2005. Een citaat: ‘Stoere non
chalante jongens, geduldig meppende meisjes, luidruchtig knal
lende mannen, elegante vrolijke vrouwen – wees maar blij dat je
lid bent van de leukste tennisclub die er is’.
Als de redactie ter oriëntatie op Gert zijn vele bijdragen een blik
werpt in het archief, valt toevalligerwijze ook al snel het oog op
een pagina met de kop: ‘Grabbelen in de oude doos (2006)’, een van
de rubrieken waar Gert geestelijk vader van is.
‘De eerste greep in de Oude Doos met Clubkranten bevat van alles
wat. Rondsnuffelend in al die oude teksten, krijg ik het beeld van
een gezellige club met ernstige en vrolijke leden, enthousiaste
tennissers en feestneuzen. Ik geef er verder geen commentaar bij,
dat moeten jullie zelf maar doen.’
‘Veel plezier’, aldus Gert.
Niet veel later startte hij de rubriek: ‘Sponsor Centraal’, de rubriek
die tot voor kort nog steeds door hem werd geschreven. Het
coronavirus, waardoor het niet verantwoord was om sponsoren voor een gesprek op te zoeken, bracht de
pen van Gert tot zwijgen. In de afgelopen jaren zijn overigens in deze rubriek meer dan zo’n 75 spon
soren in het zonnetje gezet, de primeur was voor Copy & Printshop Van der Most.
‘Het duizelt me als ik met Bart van der Most over de Koninklijke Van der Most B.V. praat; 7.000.000 enve
loppen per dag, 1.500.000 stuks briefpapier en meer dan 100 jaar bedrijfservaring.
We kletsen wat over het verleden toen Bart nog lid was van de HLTC en met een van mijn zoons competitie
speelde.
Tijd om ter zake te komen. Ons clubblad wordt gedrukt in het pand aan de Bonenburgerlaan. Op de derde
generatie Xerox zwart/wit-printers. Zes keer per jaar schuiven de exemplaren gevouwen en geniet uit de
machines. De kwaliteit is perfect, kijk maar eens goed naar de foto’s, zo scherp als de originelen.’
Naast de invulling van de door hem geïnitieerde rubrieken maakte hij ook verslagen van activiteiten
zoals, het Old Amsterdam toernooi, later Plustoernooi; besprak hij Masterclasses van onze tennisprofessor,
zoals hij Jaap Eltingh noemde; schreef hij over de wetenswaardigheden van de onderhoudscommissie,
waar hij op dat moment (ook) zitting in had, en gaf hij zelfs een kijkje in zijn eigen leven met het artikel:
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‘Tennissen in Seattle, VS’. Op familiebezoek leerde hij van zijn kleinzoons
sponsbal en het spel ‘tug of war’.
Ook voelde hij als redacteur en lid van de sponsorcommissie (ook daar
heeft hij een periode deel van uitgemaakt) de verplichting regelmatig
stukjes voor de Schaapskooi te schrijven. Zo maakte hij ‘reclame voor de
zaak’, zoals hij dit zelf formuleert.
De terugblik op zijn vele bijdragen in de afgelopen jaren maakte de redactie nieuwsgierig naar hoe hij
zelf terugkijkt op de 15 jaar redacteurschap. Hierover zegt hij: ‘Vanaf het begin heb ik veel voldoening gevonden in
het samenstellen van ons clubblad. Ik schrijf graag en vind het leuk met woorden een soort plaatjes te maken. Als redacteur is
het daarnaast belangrijk, dat je goed in de gaten hebt wie de schrijvers zijn in jouw club. Die moet je te vriend houden en stimu
leren in hun creativiteit, dan krijg je mooie resultaten. Met hulp van velen heb ik een stel mooie clubbladjaren meegemaakt.’
De sponsoring van het clubblad door Van der Most betekende o.a., dat Jan Willem Bosman de lay-out
voor zijn rekening nam. ‘Samenwerking met deze vakman is al die jaren een voortdurend plezier geweest; we hebben veel
gelachen om rare missers en prachtige vondsten, als we samen achter het scherm zaten om de laatste loodjes te leggen.
Gelukkig kan hij het heel goed vinden met Tiny.’
‘Eerlijk gezegd schrijnt het afscheid wel een beetje, maar de herinnering aan vele mooie jaren is een goed werkende zalf. En de
manier waarop Tiny het werk voortzet, geeft veel voldoening.’
Op de vraag of wij Gert nog tegen kunnen komen op de club, reageert hij: ‘Nog steeds ga ik, als het is toegestaan,
een paar keer per week naar de Bornerenk om er met een stel jongeren te tennissen, (vergeef deze nestor dit grapje). Wat mij
opvalt is, dat ik buiten de seniorengroep zo weinig andere leden ken en dat ik het toch elke keer bijzonder prettig vind als ik op
ons park ben. Er hangt een sfeer van rustige gezelligheid, omdat er meestal wel een of meer stellen aan het spelen zijn en indruk
wekkend goede leerlingen me imponeren met hun vaardigheden.’
Als er in 2006 kunstgras en ander fraais, zoals Gert schreef, zijn aangelegd eindigt hij het artikel met de
‘vet’ afgedrukte regel: Laten we maar zuinig zijn op dit pareltje in de gemeente Heerde!’
De redactie trekt daaruit de conclusie dat hij de vereniging op dat moment een warm hart toedroeg. Hoe
hij nu tegen de club aankijkt? ‘Door de soepele communicatie van het bestuur heb ik de indruk dat het goed gaat met de
club. Datzelfde kan ik zeggen over de gang van zaken tijdens de laatste ALV. Als je goed luistert, hoor je het bruisen, heerlijk
geluid. Ik hoop dan ook nog vele jaren te mogen spelen bij deze fijne club, mijn HLTC!’
En wij hopen hem nog vele jaren op de baan te mogen ontmoeten.
Redactie clubblad
Voor mensen die willen blijven genieten van Gert zijn talent om met gevoel, toegankelijke
verhalen op papier te zetten, zijn bundel ‘Niet zeuren, gewoon doorgaan’ is onlangs
verschenen en kan online besteld worden in de webshop van boekscout.
Het boek is ook te koop bij de Bruna in Epe, Heerde en Hattem.

Naar de startpagina
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Nieuwe leden
Nieuwe leden Senioren
Chris Aelbrecht
Herman ter Beek
Niels van Beek
Arjan Berghuis
Jacqueline van Dalfsen
Marcel van Dalfsen
Esther Hullegie
Willem Jan Lammers

Alice Nijenhuis
Tamara Nuiten
Thomas Prijs
Laura Roeleveld
Anne Vergeer
Mariska van Werven
Inge Wiesnekker
Winrick Wiesnekker

Nieuwe leden Junioren
Emma Draaijer
Max Rodenburg
Saar Zuidema

Welkom bij HLTC!

Nieuwe Parkbeheerder
Tijdens de Algemene Leden Vergadering vernam ik dat de club op zoek
was naar een parkbeheerder. Omdat ik sinds een half jaar gestopt ben met
werken en dus wat meer vrije tijd heb kon ik hier en daar weer wat vrij
willigerswerk aannemen. Zo zit ik o.a. in de projectgroep van de energiecoöperatie Heerde-Energiek. Daarnaast heb ik toegezegd de HLTC verder te
willen helpen als parkbeheerder. Het lijkt me een leuke uitdaging om samen
met andere vrijwilligers en de bedrijven, waar we contracten mee hebben,
de banen en het groen er netjes bij te laten liggen.
Het onderhoud aan de banen en het groen wordt verzorgd door de fa.
GroenwerkXL, de conditie van de banen wordt bijgehouden door Wijn
bergen Sportbouw en de verlichting wordt gedaan door Aerolux. Ik zal de
contacten onderhouden met deze partners.
In het voorjaar houden we weer een aantal vrijwilligersdagen om het overige werk rond de banen aan te
pakken zodat alles er weer netjes uitziet. Na een lastige blessure hoop ik zelf ook weer wat meer te
kunnen tennissen en jullie daar te zien.
Allen veel tennisplezier!
Jan de Groot

Naar de startpagina
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Team Heerde 2 - GROEN
Waar in andere competities nog meerdere wedstrijden moesten worden gespeeld kon in het najaar de
Groene competitie op één wedstrijd na wel worden afgespeeld. Het resultaat van Groen 2 was zo goed dat
we dit topteam in het zonnetje zetten.
Met 5 wedstrijden dik gewonnen, 1 wedstrijd
gelijk gespeeld en als gevolg van de corona
maatregelen 1 wedstrijd niet gespeeld zijn ze
bovenaan in de poule geëindigd. Als zij de
laatste wedstrijden 0-6 zouden hebben verlo
ren zouden zij ook bovenaan hebben gestaan.
Daarmee zijn ze dus, officieel of niet, de terechte
winnaars van hun poule.
Ook was er persoonlijk succes voor de team
genoten. In totaal speelden in hun poule 44
spelers mee. De 6 spelers van het topteam zijn
allemaal in de bovenste helft geëindigd met op
nummer 1: Quinten Hilarius (onverslagen).

v.l.n.r.: David Poll Jonker, Bas Tigchelaar, Robbin van de Put, Quinten Hilarius,
Casper Gunneman en Maarten Goedhart

Het team speelt al een paar jaar samen en zijn actief op de zondagochtend. Dan spelen ze 4 singels en 2
dubbels. De schema’s zijn zo opgezet dat ze altijd wel een keer met elkaar spelen. Tot afgelopen seizoen
eindigden ze veelal in de middenmoot. Daarom is het zo mooi voor de jongens om het ‘gevoel’ van
kampioenschap te ervaren. Naast dat ze in de jaren flink gegroeid zijn in lengte, zijn ze ook gegroeid in
hun spel. Daar kunnen ze trots op zijn.
De volgende competitie zullen ze gaan spelen in Geel. Dat zal uiteraard een nieuwe uitdaging worden
voor de jongens. Het behaalde resultaat geeft uiteraard vertrouwen voor de toekomst. Zet ‘m op jongens
volgend seizoen in Geel!
Harold Hilarius
Teamcaptain Heerde 2 Groen

Naar de startpagina
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Paard-Veulen Toernooi 2020
Een niet meer weg te denken evenement voor junioren en senioren op ons
tennispark: het jaarlijkse Paard-Veulen Toernooi. Dit jaar stonden op 5 september
maar liefst 24 veulens begeleid door 24 paarden te trappelen om de strijd met
elkaar aan te gaan! Er is door zowel junioren als senioren flink gelobbyd voor
een tennispartner en zo stonden diverse verrassende koppels op de baan.
Vier oranje, tien groen en tien geel spelende junioren met hun paarden hadden zich ingeschreven. Blij
met dit enthousiasme in deze rare coronatijd hebben ze in drie uur tijd zijn heel veel leuke, sportieve en
spannende partijen gespeeld. Op de baan was er van de coronamaatregelen niets te merken. Langs de
baan en in de kantine was er vanwege alle maatregelen wel wat minder vertier dan andere jaren. Ook
een gezamenlijke prijsuitreiking zat er helaas dit jaar niet in.
De uitslagen werden dit jaar voor het eerst via de socialmediakanalen gedeeld. De uitslagen waren als
volgt:

Paard-Veulen Toernooi 2020
Oranje

Maikel en Mark

Groen 1

Kayo en Alfred

Groen 2

Ole en René

Geel 1

Vince en Arnold

Geel 2

Noelle en Richard

Als dank voor de deelname was er voor ieder veulen natuurlijk het inmiddels bekende paard veulen
paardje van chocolade.
De jeugdcommissie kijkt terug op een geslaagde middag. We hopen wel dat we volgend jaar ook rondom
de partijen weer wat meer gezelligheid kunnen bieden.
Het Paard-Veulen toernooi 2021 staat gepland op pasjesdag. Houd de agenda hiervoor goed in de
gaten en hopelijk spelen we dan zonder coronamaatregelen en niet in de laatste plaats ook weer met een
aantal rode kinderen!

Naar de startpagina
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Puzzelen met tennis
Oplossing puzzel
Nieuwsbrief #3

Puzzel Nieuwsbrief #5
Welke tennisser had vroeger de
bijnaam ‘the Muscles’?

Rara, wie is dit?
Rafael Nadal

Zowel op 19-jarige leeftijd, als opnieuw op
40-jarige leeftijd stond hij op de 2e plek van de
wereldranglijst. Hij speelde rechtshandig, met
een enkelhandige backhand, hoewel hij van
nature linkshandig is. Ook is er een Olympisch
stadium naar hem vernoemd. Hij stopte zijn
profcarrière eind jaren ‘80, dus lijkt het vooral een
‘hersenbreker’ voor oudere leden.

De bal meer vaart geven

Tweemaal de tweehandige backhand

Hierbij een kleine tip om meer armzwaaiing te
krijgen en daardoor meer power op forehand of
backhand. Als je met je linkerhand het racket (bij
de achterzwaai) langer vasthoudt, dan gaat auto
matisch je schouderstand meer wijzen naar het
net. Zodoende maak je ruimte om een langere
slag te maken en dus meer vaart. Voor een links
handige geldt vanzelfsprekend dat je met je rech
terhand je racket langer vasthoudt. Probeer maar
eens uit als je gaat trainen. Het moet uiteindelijk
een automatisme worden!
Tennisgroet,

JE

Naar de startpagina
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Bedankt sponsoren
haar

     

   
“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.”

“We hebben tijdens de lockdown een leuke
actie gedaan: Om alle negativiteit het hoofd
te bieden hebben we 5 boekenpakketten
weggegeven aan kinderen die niet naar
school konden.”

“Wij hebben een altenatieve workshop
bloemschikken gegeven. De materialen werden
thuisbezorgd en een video, om iedereen op
weg te helpen online geplaatst.”

“We proberen lokaal zo veel mogelijk samen te
werken en te versterken. Door de coronacrisis is
dat alleen maar meer geworden. De gunfactor is
groot, hebben we gemerkt. De mensen gunnen
het de lokale ondernemers en dat geeft
vertrouwen voor de toekomst.”

ONDERNEMERS IN CORONATIJD
Waar de ene sponsor het aanvankelijk druk had, kreeg een
ander te maken met omzetverlies of tijdelijke sluiting.
Gelukkig zijn ondernemers creatief en verzinnen
oplossingen om het hoofd boven water te houden.
Alle creativiteit neemt niet weg dat zij allemaal hun eigen
zorgen hadden in het afgelopen jaar, en nog hebben.
Zoals iedereen heeft gemerkt zijn we na de 1e golf, na een
relatief rustiger periode, weer in de 2e golf gegleden. De
dagelijkse realiteit wordt dan ook nog steeds gedomineerd
door tal van maatregelen in de 1,5 meter maatschappij.
Petje af voor deze ondernemers die allemaal hun best (blijven)
doen om hier zo goed als mogelijk mee om te gaan en
daarnaast ook nog aan ons als vereniging blijven denken.

Anves Hekwerk

Apotheek Heerde

Automobielbedrijf
Eilander

Autoschade
Berghorst

B&G Meubelen

Blauwtulp
Wealth Management

Bloemsierkunst
De Groot

Boschmann Optiek

Cor van Oene
Partyservice

Dennenheuvel

Dunique BV

Eigenwijs Reclame

Emka Elektro

Gerrit Scholten
Bouwkundig Tekenbureau

Hegin
Metalfinishing

Heineken

Het Heerder
Fruithuis

Houtman
transport B.V.

Huiskes
Modegroep

Inktviz
Architecten BNA

Kapsalon Geri

Kinderopvang
t Hummelhuis

Lagemaat
Sloopwerken B.V.

Meiling Juwelier

Plus van den Hoven

PM Ondernemend

Printshop
v.d. Most

Rabo Bank

Restaurant
De Loreley

De Spikke

Reuvers Sport

Rijs Solutions

Rijwielspeciaalzaak
v.d. Put

Rozendal
Home Electro

Slagerij ter Weele

SNS Bank

Sportplay Hattem

Tennisschool
‘t Tennishuys

Van Zijl
verhuizingen

Veerle Bloemen

Veldhuis Advies

Veltkamp en
Stam Makelarij

Yvon en Sven

Wijnbergen
Sportbouw

24 ICT Zwolle

Albicons

Bistro Voldaan

Kamphorst Bakkerij
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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

