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VRIJWILLIGERSAVOND 
JAN DE GROOT VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 

Op vrijdag 11 november was er na 2 jaar weer een vrijwilligersavond. Een avond waar de 

vereniging de vrijwilligers bedankt voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. De 

tennisleraren van ‘t Tennishuys: Lukas, Tommy en Chris zorgden voor een sportieve 

tennisclinic. Deze werd door de aanwezigen met veel enthousiasme ontvangen. Tussen de 

verschillende clinics door werd een lekkere maaltijd genuttigd, verzorgd door De Smaken 

van Sigrid uit Marle. 

Traditiegetrouw werd ook de vrijwilliger van het jaar gekozen. Jan de Groot; mag dit jaar 

deze titel dragen; Welverdiend gekozen door de leden. Jan heeft zich het afgelopen jaar 

op meerdere fronten ingezet; naast het parkonderhoud, heeft Jan ook grote stappen gezet 

in de verduurzaming van onze vereniging. De LED-verlichting is één van de resultaten.  

Langs deze weg wil het bestuur nogmaals hun dank uitspreken aan alle leden die zich 

inzetten als vrijwilliger voor de HLTC. 
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 INHAALWEDSTRIJDEN GESPEELD, 
NAJAARSCOMPETITIE  AFGEROND 

4 TEAMS KAMPIOEN 

In de nieuwsbrief van oktober meldden we al dat het team GD Heerde 
2 kampioen was geworden. Nu alle inhaalwedstrijden zijn gespeeld 
kunnen er nog 3 teams in het zonnetje worden gezet:  
Het team Heren 1 (zondag) met Finn en Sten Boschman, Mitchel 
Hakkert, Niels de Ruiter en Bjorn Groothedde.  
Het team Dames Dubbel 17+ (vrijdagavond) met Melanie Kruisweg, 
Roos Boschman, Pascalle Smit, Charlot van Zijl, Lois Altenburg, 
Liselotte Volkers en diverse invalsters.  
En als laatste het team Dames Dubbel 2 35+ (vrijdagavond) met niet 

spelende captain Margreeth Brouwer en teamleden Esther Smit, 

Herlinde Lokhorst, Jorieke van Ark, Maaike Vrencken, Jennifer van der 

Beek-Slijkhuis, Annelies Bus-Versteegh, Dorien Rietberg, Anjo Oonk, 

en invalbeurt van Marjolein Kok.  

Bij de jeugd konden helaas geen kampioenen worden gehuldigd, maar 

werden wel een paar fraaie 2e plaatsen behaald. 

  
 

  

  

 

 

 ……..EN DIRECT DOOR NAAR:               
DE KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 

MELD JE AAN! 

Senioren 
Wil je meespelen met de Voorjaarscompetitie? Meld je dan aan via de 
website: Voorjaarscompetitie | HLTC. Gebruik hiervoor je tablet of pc. 
Op de website vind je onder andere de competitiedagen en 
competitiemogelijkheden. De inschrijving geldt ook voor de 
Zomeravondcompetitie. Inschrijven kan tot 1 januari 2023.  
 
Jeugdleden 

Jeugdleden die afgelopen najaar geen competitie hebben 
gespeeld kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar: 
ingrid.boschman@outlook.com. Ingrid (VCL) maakt samen met 
de technische commissie en de trainers de indeling. (Van 
jeugd die afgelopen najaar competitie heeft gespeeld zijn aan- 
en afmeldingen al via de teamcaptains bij Ingrid gemeld.) 
 
  

  

 Ter informatie:  

In de maand december verschijnt er geen 

nieuwsbrief. 

  

 

    

https://hltc.eu/senioren/competitie/voorjaarscompetitie/
mailto:ingrid.boschman@outlook.com
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ACTIVITEIT(EN) 
1E ACTIVITEIT 2023; NIEUWJAARSTOERNOOI 

Nieuwjaarstoernooi vrijdag 13 januari 
 
Na twee jaar afwezigheid kan er door seniorleden 
begin 2023 weer worden geproost op het nieuwe 
jaar. Snert en glühwein zullen die avond niet 
ontbreken. Organisator  van deze sportieve, maar 
vooral ook gezellige avond is de commissie 
Werving- en behoud. Houd social media in de gaten 
voor meer informatie.  
 
Noteer de datum alvast in je agenda! 

   
  

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
SUBTITEL KOMT HIER 

Door 60 senioren en 13 jeugdleden  werden van woensdag 2 november t/m zondag 6 november de clubkampioenschappen 
gespeeld. Waar de senioren de aftrap op woensdag deden gingen de jeugdleden vanaf vrijdag de baan op. Het waren een 
paar gezellige dagen   met sportieve en soms spannende partijen en op zaterdagavond een klein feestje georganiseerd door 
de kantinecommissie.  
 
En uiteraard werden aan het eind van de zondag, de finaledag de kampioenen gehuldigd. Bij de jeugd waren dit: Gemengd 
Enkel Groen 1. Jochem Brandsma, 2. Maikel van de Kuijt; JE 11 t/m 14 1. Ole Snijders, 2. Roel Nijsink; ME 13 t/m 17 
1. Lieve Snijders, 2. Merle Snijders; JE 13 t/m 17 1. Job Kuipers, 2. Quinten Hilarius. 
 
Bij de senioren warden de clubkampioenschappen gewonnen door: HD (7 t/m 9) 1. Adrie van Leeuwen en Egbert Veerman, 
2. Harold Hilarius en Jerry Rorije; DD (7 t/m 9) 1. Rietje Altenburg en Wilma Vos; GD (7 t/m 9) 1. Harold Hilarius en Elisa 
Schurink, 2. Arjan van Dijk en Jorien Meijer; GD 50+ 1.Koert Berghuis en Marja van de Berg; GD (3 t/m 6) 1. Bjorn Groothedde 
en Noelle Eltingh, 2. Edwin Boschman en Lois Altenburg; HE (7 t/m 9) 1. Fabian van de Lagemaat, 2. Jonathan Poll Jonker. 
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DUURZAAMHEID 
VERVOLG DENK EN DOE MEE 

  
  

  

Bijna een maand geleden is de nieuwe baanverlichting operationeel. Door meting weten we dat de nieuwe LED-verlichting een besparing 

geeft van ongeveer 75% op de oude verlichting noch afgezien van de lagere kosten van het vastrecht (Transportvergoeding en 

Aansluitvergoeding). We zijn nog niet tevreden over de lichtsterkteverdeling op de banen. Hierover is contact met de leverancier. 

Binnenkort worden metingen verricht. 

De bediening van de baanverlichting gebeurt via de iPad in de hal. De knoppen in de keuken zijn alleen voor noodbediening. Volg de 

instructies die hangen naast de iPad. Lampen kan je in de stand ‘Loop’ en ‘Training’ zetten. Daarnaast bestaat een derde stand 

‘wedstrijd’. ‘Loop’ is ervoor om veilig langs een baan te lopen. ‘Training’ is de stand voor recreatief spel. ‘Wedstrijd’ kan alleen 

geactiveerd worden als er een toernooi of competitie gespeeld wordt. Zodra jouw baan niet meer bespeeld wordt, s.v.p. direct 

uitschakelen! 

Clubgebouw 

Ook is er weer een gesprek geweest met Sportstroom, het onderwerp: de verwarming van ons clubgebouw. Zoals eerder gemeld moet 

ons gasverbruik omlaag. We zullen nog een offerte ontvangen van alternatieve verwarming. Maar ook wij zullen niet ontkomen aan het 

verrichten van isolatiemaatregelen. 

Wordt vervolgd. 
 
Namens het Duurzaamheidsteam, 
Arjan Wierda, Auke Hennes en Jan de Groot 
 

 


