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LED VERLICHTING GEPLAATST 
ENERGIEBESPARING GELIJK ZICHTBAAR 

Zoals de meesten inmiddels gezien hebben zijn de LED-lampen geplaatst. Alle lof voor de 

mannen van Aerolux voor het klim- en het aansluitwerk. Inmiddels zijn de resultaten in het 

energieverbruik al zichtbaar. De oude lampen verbruikten op een gemiddelde avond in 

oktober 150kWh. De nieuwe LED-verlichting gebruikt ongeveer 30kWh. Dat scheelt dus 

enorm veel! 

Naast energiebesparing zijn er nog meer voordelen, zoals: Lagere aansluitkosten (vast 

tarief), alle banen zijn direct na elkaar in te schakelen zonder tijdvertraging en direct in te 

schakelen na het uitschakelen. Dus als een baan niet bespeeld wordt kan het licht uit. Ook 

zijn de lampen dimbaar en te schakelen per baan in plaats van per baanblok.  

Momenteel moet er nog wat afstelwerk verricht worden. Hierover is uitgebreid contact 

met de leverancier. 

Lees verder op pagina 4: de bediening van de verlichting en meer duurzaamheidszaken. 

 

  



  

HLTC TOSTI ‘IN ANDERE 
HANDEN’ 
TRADITIE VOORTGEZET 

Al jaren staat in de kantine de zogenaamde HLTC tosti op het menu, 

een goed belegde handgemaakte tosti. De afgelopen 10 jaar werd 

deze HLTC tosti door Mieke en Wim Eikelboom verzorgd. Op het 

moment dat de voorraad op dreigde te raken kochten zij de 

ingrediënten in en maakten aan de eigen keukentafel de tosti’s. 

Onlangs gaven zij te kennen hiermee te willen stoppen.  

Hun jarenlange inspanning werd beloond met een bosje bloemen, 

aangeboden door Harold en Ruud, namens de kantinecommissie. Op 

advies van Wim, “een zelfgemaakte tosti is immers veel lekkerder dan 

een kant-en-klare”,  is gezocht naar iemand die deze traditie wil 

voortzetten. Ruud zocht dicht bij huis. De kantinecommissie is dan 

ook blij om te kunnen melden dat Sandra Passchier, de vriendin van 

Ruud, bereid is het stokje over te nemen. 

 

  

 

  

  

 

 

 

NAJAARSCOMPETITIE 
HET WORDT NOG SPANNNEND 

De KNLTB Najaarscompetitie zit er bijna op. Het was de eerste keer 

dat de competitie uit 5 in plaats van 7 speeldagen bestond. Niet alle 

wedstrijden konden worden gespeeld op de reguliere speeldagen. Het 

weer gooide zo nu en dan roet in het eten, dus zo krijgen we toch nog 

een verlenging.  

Wel kunnen we zeggen dat het GD Heerde 2 team van Jorien Meijer 

het kampioensfeest, ondanks dat nog niet alle wedstrijden in de poule 

zijn gespeeld, kan vieren. Daarnaast kunnen er nog 3 seniorenteams 

en 2 juniorenteams kampioen worden. In de volgende nieuwsbrief 

brengen we de kampioensteams graag in beeld.  

Kampioen? Stuur de foto van je team naar: nieuwsbrief@hltc.eu. 

 

  

 Team Gemengd Dubbel 2 

Jorien Meijer, Gabrielle Brink, Arjan van Dijk, 

Jos Groothedde en Menno Timmer  

Met dank aan invallers: 

Suzanne Melenhorst en Arnold Kasteel 
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GROTE CLUBACTIE 
WE DOEN WEER MEE! 

Na het mooie resultaat van vorig jaar, het 

watertappunt, is nu het doel: vernieuwen en 

verduurzamen van de keuken. D.w.z. vervanging 

van verouderde apparatuur (stroomvreters). En 

ook zijn er verdergaande plannen qua aanpassing 

van de indeling: meer opslagruimte en werkruimte 

en aanpassingen rekening houdend met de huidige 

hygiëneregels.  

Inmiddels heb je jouw persoonlijke verkooppagina 

(via 2 e-mails: 24/9 en 13/10) ontvangen. Deze  kun 

je eenvoudig delen met je vrienden, kennissen, 

familie en buren. Zo kun je dus iedereen digitaal 

benaderen met het verzoek of ze 1 of meerdere 

loten willen kopen voor jouw vereniging, de HLTC. 

Van de 3 euro per verkocht lot gaat 2,40 euro naar 

de vereniging. Dat is mooi, nietwaar?!   

Er staat ook wat tegenover. De verkopers die de 

meeste loten verkopen ontvangen van onze 

vereniging een beloning. Binnenkort maken we 

deze bekend. Verkoop dus zoveel mogelijk loten, 

dat is goed voor de HLTC en je maakt zelf ook kans 

op mooie prijzen!  

 

 

   
  

ACTIVITEITEN OP EEN RIJTJE 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN, FEESTAVOND, ROOD- ORANJE FEESTJE, VRIJWILLIGERSAVOND 

Clubkampioenschappen woensdag 2 t/m zondag 6 november                     
Wie worden de nieuwe clubkampioenen bij de jeugd en wie bij de senioren? Inschrijven kan nog tot en met 26 oktober.   
                                                                                                                
Feestavond zaterdag 5 november  
Tijdens de clubkampioenschappen wordt op zaterdagavond een feestavond georganiseerd. Doe je niet mee aan de 
clubkampioenschappen, maar heb je wel zin in een feestje? Noteer dan deze avond in je agenda en kom langs om sfeer te proeven en 
een drankje te drinken. De feestavond is bestemd voor alle leden. 
 
Rood- Oranje feestje zondagochtend 6 november                                                                                                                                       jeugd 
De Rood- en Oranjespelers komen zondagochtend 6 november van 10.00-11.30 uur op de baan voor hun eigen clubkampioenschappen. 
Inschrijven kan via de lijst in de hal van het clubgebouw. Jij komt toch ook?! 
 
Vrijwilligersavond vrijdag 11 november 
Wat zou de HLTC zijn zonder vrijwilligers? Wekelijks zijn er vele vrijwilligers actief om onze vereniging draaiende te houden. Het bestuur 
wil graag al deze vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Iedereen heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Vergeet je niet 
op te geven. Dit kan per email naar: secretaris@hltc.eu. Het bestuur zorgt tijdens deze avond voor het avondeten en voor een leuke 
activiteit. Ook wordt tijdens deze avond de vrijwilliger van  het jaar gekozen. 
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DUURZAAMHEID 
VERVOLG DENK EN DOE MEE 

  
  

  

Vervolg pagina 1: De bediening van de LED-verlichting gaat met een iPad in de hal. Deze komt te hangen op de plaats waar voorheen 

het afhangscherm hing. Het oude bedieningskastje in de hal is niet meer aangesloten en wordt nog verwijderd. Ook kan je de verlichting 

altijd nog in de keuken bedienen op het bestaande kastje, echter nu voorzien van draaiknoppen. Dit is gelijk de noodbediening mocht 

het internet uitvallen.  

 Clubgebouw 

Ook hebben we op een gemiddelde dag naar het elektriciteitsverbruik in en rond het clubgebouw gekeken. We verbruiken ongeveer 

18kWh elektriciteit voor verlichting, koelkasten, vriezers, vaatwasser, frituur, etc. Op jaarbasis is dit ongeveer 6.000kWh. Dit is nog 

steeds erg hoog ondanks dat alle verlichting al op LED is gezet. Om meer besparing te genereren zullen 2 oude vriezers worden 

verwijderd en komt er één nieuwe zuinige vrieskast terug. Daarna zullen we opnieuw het verbruik monitoren. 

Binnenkort is er een vervolgafspraak met Sportstroom over de verwarming van ons clubhuis. Omdat ook ons gasverbruik hoog is 

onderzoeken we in hoeverre alternatieve verwarming mogelijk is. De uitdaging zit hem in het feit dat ons clubgebouw slecht geïsoleerd 

is. En de vraag is of het zinvol is hierin te investeren, temeer daar we maar zo weinig uren binnen zitten.   

Een van de eerste, gemakkelijkste mogelijkheden om gas te besparen is het lager zetten van de thermosstaat. Deze stond standaard 

op 15gr C. Inmiddels is deze op 11gr C gezet. Bij deze basistemperatuur houden we het vocht zoveel mogelijk buiten en is er ook een 

goede vorstbescherming. Dat betekent dat het inderdaad killer aanvoelt als je binnenkomt. ’s Avonds tussen 19.00- 23.00 uur kan er 

verwarmd worden naar een aangename temperatuur. Daarna schakelt de thermostaat weer automatisch naar 11 gr.  

Ons huidige energiecontract loopt per 1 januari af. Dit betekent dat ook de HLTC geconfronteerd zal worden met aanmerkelijk hogere 

energietarieven. Omdat we ruim boven het energieplafond zitten met ons verbruik zal dit consequenties hebben, een reden te meer 

om door te gaan met verdere verduurzamingsplannen.  

Namens het Duurzaamheidsteam, 

Arjan Wierda, Auke Hennes en Jan de Groot 

 

Verzoek van de parkbeheerder: Annulering baanreservering 

Als je je plannen wijzigt na een reservering via de Clubapp, dan is het verzoek om zo snel mogelijk je reservering weer 

te verwijderen. Want blijft je reservering staan dan belemmert dat anderen. Die kunnen dan niet meer reserveren 

en spelen. Dit geldt ook voor competitiewedstrijden die niet doorgaan. 

  


