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VELDHUIS ADVIES NOV 
TENNIS KAMPIOENSCHAPPEN 
ZOWEL DEELNEMERS ALS ORGANISERENDE CLUBS WINNAAR 

In de week van 5 t/m 11 september was ons park het toneel voor de Noord Oost Veluwe 

Tennis Kampioenschappen. Dit jaar werd het toernooi voor het eerst ondersteund door de 

nieuwe sponsor Veldhuis Advies. We kijken terug op een gezellig en goed bezet 

kampioenschap met een mooi prijzenpakket. 

De in totaal 118 deelnemers zorgden voor vele spannende wedstrijden. Bij ruim een derde 

van de wedstrijden was er een supertiebreak of derde set noodzakelijk om tot een winnaar 

te komen. De kampioenen in de verschillende categorieën ontvingen een waardebon te 

besteden bij Tennisdirect. Ook werden tijdens de prijsuitreiking entreebewijzen voor het 

ABN AMRO Open en een aantal waardebonnen onder de aanwezige deelnemers verloot.   

Volgend jaar is het aan de Wezepse TC om het Veldhuis Advies Noord Oost Veluwe Tennis 

Kampioenschappen te organiseren.   

  



 

 
STRIJD OM ‘GOUDEN PAARD’ 
FANATIEK EN SPORTIEF GENIETEN 

Op een zonovergoten zaterdagmiddag in augustus stonden 7 paard-

veulenkoppels, 4 Geel en 3 Groen, te trappelen om het kunstgras op 

ons park te betreden. Wat volgde was een strijd om het ‘Gouden 

Paard’ en een bon van de Hema, waarmee de winnaars hun 

inschrijfgeld terug konden winnen. De paarden en veulens maakten 

er, in een goede sfeer, mooie partijen van. Zowel voor de 

toeschouwers als de spelers zelf was het genieten.  

Frans Castermans en Daan Leeraar wonnen in Geel al hun wedstrijden 

en daarmee het ‘Gouden Paard’. Tweede werden Gert en Roel Nijsink. 

René en Ole Snijders en Esther en Jonah Smit eindigden respectievelijk 

op de derde en vierde plaats. In groen waren het Ingrid de Vries en 

haar nichtje Feline Smit die met de eer gingen strijken. Mark en Maikel 

van de Kuijt werden tweede en Herlinde Lokhorst en Saar Zuidema 

derde. Dit smaakt naar meer! Volgend jaar weer.  

   
  

  

 

 

 
11E EDITIE ‘PLUS’ TOERNOOI 
TROPISCH WARM 

Tijdens een tropische editie van het PLUS Van den Hoven Open 

tennistoernooi werden door 139 spelers in diverse categorieën zo’n 

130 partijen gespeeld.  

Vooral de wedstrijden vroeg in de avond werden onder tropische 

omstandigheden gespeeld. De op de baan geplaatste emmers water 

met sponsen brachten de noodzakelijke verkoeling. De warme 

avonden droegen er ook aan bij dat er vooral in de week veel 

toeschouwers waren en spelers na hun partij, onder het genot van 

een drankje lang op het terras bleven zitten. Sportiviteit, gezelligheid 

en baromzet gingen hand in hand.   

  

 Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die ‘het Plus-‘ en ‘NOV-toernooi’ mogelijk hebben 

gemaakt. Wetend dat voor een weektoernooi veel werk wordt verzet. Fijn dat er vrijwilligers 

zijn die dit samen oppakken. 



IMPRESSIE PAARD-VEULENTOERNOOI, GEORGANISEERD DOOR DE JC 

 

 

JEUGDCOMMISSIE 
ZOEKT: 
‘HELPENDE HANDJES’ 

De Jeugdcommissie, kortweg JC, zorg voor allerlei 

activiteiten en evenementen voor de jeugd, zoals 

de Jeugdtoss, het Paard-Veulentoernooi, als ook de 

clubkleding voor de competitie-spelende jeugd 

wordt door de JC verzorgd.  

Momenteel bestaat de JC, na het vertrek van 

Herlinde Lokhorst uit de volgende personen: 

Brenda Oonk, Anjo Oonk, Esther Smit, Renée v/d 

Kuijt en Evelien Montfrooy (voorzitter). Om de druk 

op de commissieleden niet te groot te laten worden 

zijn zij op zoek naar ‘helpende handjes’; Leden of 

ouders van jeugdleden, die zo nu en dan met één 

activiteit willen helpen en naast deze activiteit niet 

worden belast met vergaderingen. 

Kortom: Vind je het leuk om je af en toe in te zetten 

voor een bepaalde activiteit voor de jeugd, zonder 

verplichtingen het gehele jaar door, meld je dan bij 

de JC. Dit kan via: jeugdcommissie@hltc.eu. Heb je 

vragen over de activiteiten en wat het leveren van 

een bijdrage betekent? Ook met vragen kun je bij 

dit e-mailadres terecht. 

   
  

ACTIVITEITEN OP EEN RIJTJE 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN, VRIJWILLIGERSDAG 

Clubkampioenschappen 31 oktober t/m 6 november                                                                                                                                      

Wie wil zich na een week van onderlinge wedstrijden clubkampioen noemen? Wie wil gezellig dubbelen en komt meer voor het sociale 

aspect? Binnenkort meer informatie over de altijd gezellige clubkampioenschappen. Noteer de week alvast in je agenda.                                                          

 

Vrijwilligersdag    VERWACHT                                                                                                                                     

Het bestuur wil graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Dit gaan zij doen op de vrijwilligersdag, een sportief samenzijn met 

een hapje en een drankje. Zodra de datum is gepland volgt een persoonlijke uitnodiging.    

                                                        

Note: Helaas is het voor 8 september geplande eendagstoernooi, het Senior Plus Toernooi niet doorgegaan vanwege te weinig 

belangstelling. 

 

  

En ondertussen is de Najaarscompetitie weer van start 

gegaan met maar liefst 15 seniorenteams, 6 jeugdteams, 2 

teams Groen en 2 teams Rood & Oranje 
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DUURZAAMHEID 
VERVOLG: DOE EN DENK MEE 

  
  

  

LED-verlichting 

Binnenkort wordt de nieuwe baanverlichting met LED-lampen geleverd en geplaatst. Zoals het er nu naar uitziet zullen de 
werkzaamheden plaatsvinden in week 40 (de week van 3 t/m 7 oktober). De lampen worden dan op de bestaande masten gemonteerd. 
Er kan dan gewoon doorgespeeld worden, ook 's avonds met verlichting. De werkzaamheden zullen maximaal één werkweek duren.  
 

Clubgebouw 

Ook gaan we weer verder met de duurzaamheidsadviezen voor het clubgebouw. Zowel het elektra- als het gasverbruik kunnen omlaag, 

bijv. door het volledig toepassen van LED-verlichting en modernisering van de keuken door bijv. het uitfaseren van oude koelkasten en 

vrieskisten. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een verwarmingsplan,  alles in overleg met de kantinecommissie.   

 

Ook doen wij doen dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. De opbrengst van deze actie willen we graag gebruiken voor 

verduurzaming van het clubhuis. Rabolid? Stemmen kan nog tot 27 september via: www.rabobank.nl/clubsupport. Elke stem is geld 

waard, dus doe mee aan verduurzaming van de HLTC. 

Jan de Groot 

 

 

 Verzoek van de parkbeheerder: Reserveer een baan via de Clubapp, ook voor de ‘daluren’ 

Overdag worden regelmatig onderhoudswerkzaamheden gepland of gedaan. Dan is het handig om te weten welke 

banen zijn gereserveerd. Er kan hier dan rekening mee worden gehouden. 

 

http://www.rabobank.nl/clubsupport

