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Van de voorzitter 
Op de eerste plaats wil ik u een goed, gezond en 
sportief 2022 wensen.  
Ondanks de corona-beperkingen kunnen we blijven tennissen op ons 
mooie park, voor velen een fijne en gezonde uitlaadklep in deze lasti-
ge tijd.  
Op ons park is hard gewerkt aan het groenonderhoud. In eerste instan-
tie door medewerkers van Zorgboerderij Burgthoeve uit Oijen. Dit 
was mogelijk dankzij ons lid en eigenaar van dit mooie bedrijf ,Bert 
van der Burgt, waarvoor onze hartelijke dank. Vervolgens is door 20 
leden hard gewerkt op de Parkdag van 11 december jl. waarvan u een 
verslag vindt in deze Balorigheden.  
Verder wordt u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering op 
maandag 28 februari 2022. Uiteraard houden wij u middels e-mail op 
de hoogte of deze vergadering kan doorgaan en in welke vorm. 

Tevens deel ik u mede dat ik tijdens de komende ALV , na 10 jaar 
actief te zijn geweest, zal aftreden als bestuurslid en voorzitter van 
OLTC Hartog.  

Tot slot wens ik u veel tennisplezier. 

                                                             René de Haard   
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Datum: Maandag 28 februari 2022   Locatie: Clubhuis   Aanvang: 20.00 uur 

Agenda: 

1. Opening 

2. Mededelingen Bestuur 

3. Notulen ALV 20 september 2021 (zie Balorigheden 2021 nr.3) 

4. Jaarverslag secretaris 2021 (zie Balorigheden 2022 nr. 1) 

5. Financieel jaarverslag 2021 

6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe Kascommissie 

7. Decharge Bestuur 

8. Samenstelling Bestuur¹ 

9. Begroting 2022 

10. Ontwikkeling ledenaantal 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

¹ De voorzitter, Rene de Haard, heeft aangegeven terug te treden uit het bestuur. 

Door het bestuur wordt Dick Hubertus (thans vice-voorzitter) voorgedragen als voorzitter. 

Hierdoor ontstaat er een vacature in het bestuur. Ter invulling van deze vacature wordt door het bestuur 
voorgedragen Dorien van Erp-Keller. 

Tevens wil het bestuur versterking van het bestuur met 1 persoon. Ter invulling van deze vacature wordt 
door het bestuur voorgedragen Anita van der Sanden. 

 

Volgens het Huishoudelijk Reglement (artikel 6) kunnen ook de leden kandidaten voor het bestuur voor-
dragen. De voordracht dient te geschieden door 5 seniorleden, ereleden of leden van verdienste. 

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe 
strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 
7 dagen voor de Algemene Leden Vergadering. 
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                                                                             Algemeen 

Het jaarverslag 2020 stond nagenoeg geheel in het teken van Corona. Wij hadden toen nog goede hoop dat 
we door het in acht nemen van de Coronamaatregelen en de komst van een vaccin in de loop van 2021 Co-
rona achter ons konden laten. Helaas is deze hoop geen werkelijkheid geworden en hebben wij in 2021 ook 
te maken gehad met veel beperkende maatregelen, waardoor ook tennissen gedurende kortere of langere 
tijd niet of in beperkte mate mogelijk was. Wij hebben onze leden steeds, via e-mails, op de hoogte gesteld 
van de gewijzigde omstandigheden. Evenals in 2020 heeft het bestuur met tevredenheid kunnen vaststellen 
dat onze leden zich ook in 2021 keurig aan de genomen maatregelen heeft gehouden. Slechts in enkele ge-
vallen hebben wij corrigerend moeten optreden. 

Door alle beperkende maatregelen hebben wij noodgedwongen ook in 2021 de volgende evenementen 
moeten afblazen (waar nodig in goed overleg met de betrokken commissie); 

· Interne Wintercompetitie 
· Herhalingscursus AED 
· 50+ Toernooi 
· Vice Versa Open 
· Bedrijventoernooi 
· Commissieledendag 

Omdat een on-line ALV voor het bestuur geen optie was hebben wij de ALV 2021, die oorspronkelijk 
stond gepland op 22 februari 2021, pas kunnen houden op 20 september 2021. 

Hierbij konden leden weer fysiek aanwezig zijn. 

Tenslotte moeten wij nog meedelen dat onze voorzitter, Rene de Haard, eind 2021 bij het bestuur heeft aan-
gegeven dat hij met pijn in het hart heeft besloten om bij de eerstvolgende ALV het voorzitterschap en het 
lidmaatschap van het bestuur te zullen neerleggen. Rene is tijdens een extra ALV op 5 maart 2012 gekozen 
tot voorzitter. Hij heeft gedurende bijna 10 jaar op een voortreffelijke wijze leiding gegeven aan het bestuur 
van onze vereniging. Het bestuur betreurt het zeer dat Rene het bestuur gaat verlaten, maar respecteert zijn 
beslissing en dankt hem voor zijn niet aflatende  inzet en betrokkenheid.  

Bestuurszaken 

De samenstelling van het bestuur is in 2021 niet gewijzigd en is als volgt: 

Voorzitter:    Rene de Haard 

Secretaris:    Frans Coense 

Penningmeester:    Hans Frensen 

Bar/Clubhuis:   Huub Brekelmans 

Park/Baanonderhoud:  Ad Hoes 

PR en communicatie:  Dick Hubertus  (tevens vice-voorzitter) 

Door een goede taakverdeling en een prima onderlinge verstandhouding kon op een prettige manier worden 
samengewerkt. 
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De financiële administratie is ook in 2021 uitbesteed aan Wil Frensen, onder verantwoordelijkheid van de 
penningmeester, en was weer prima verzorgd. 
Doordat ook in 2021 wegens de coronacrisis evenementen niet konden doorgaan en in het clubhuis delen 
van het jaar geen drank mocht worden genuttigd waren er minder bar- en toernooi-inkomsten. Bij de pre-
sentatie van de jaarcijfers over 2021 in  volgende  ALV zal duidelijk worden wat hiervan de financiële con-
sequenties waren. Gelukkig zijn de sponsoren ons, in deze voor hen ook moeilijke tijden, grotendeels trouw 
gebleven. 
  
De ledenadministratie en het beheer van de website van O.L.T.C. Hartog waren in 2021 wederom in goede 
handen bij commissielid Annelies Baas. 
 
Vergaderingen 
 
Zoals reeds eerder is aangegeven is op 20 september 2021 de uitgestelde Algemene Leden Vergadering 
(ALV) gehouden. Hierbij waren 22 leden (inclusief 6 bestuursleden) aanwezig. 
Van 4 leden werd een bericht van verhindering ontvangen. 
Door de coronamaatregelen is het bestuur dit jaar slechts 4 keer in een reguliere vergadering bijeen ge-
weest. Op momenten dat fysiek bijeenkomen niet mogelijk was en er toch zaken moesten worden geregeld 
of besloten is hierover telefonisch en/of e-mail contact geweest. 
 
Ledenbestand 
Ledenbestand per 1-1-2021   171 (waarvan 7 ondersteunend lid 
Nieuwe leden         6 
Opzeggingen       12   
                165 
Opzegging ondersteunend lid           1 
Ledenbestand per 31-12-2021            164 (waarvan 6 ondersteunend lid) 
 
Ledenwerfactie 
 
In april heeft Huub Brekelmans aan het bestuur de vraag voorgelegd of onze vereniging niet iets moest 
doen aan ledenwerving i.v.m. het teruglopend aantal leden en het feit dat er in coronatijd juist voor tennis 
mogelijkheden waren om buitensport te bedrijven. Dick Hubertus heeft deze oproep omarmd en is geko-
men met een plan voor een tijdelijk lidmaatschap voor de maanden juni t/m augustus voor een bedrag van € 
30,00. Uiteindelijk hebben zich 35 personen aangemeld voor dit tijdelijk lidmaatschap. Een prachtig resul-
taat. 
Na afloop van het tijdelijk lidmaatschap kregen de tijdelijke leden 3 mogelijkheden: 
 
1)Stoppen met het tijdelijk lidmaatschap  
2) Verlengen van het tijdelijk lidmaatschap t/m 31 december 2021 voor € 40,00.  
3) Definitief lid worden vanaf 1-1-2022 voor € 155,00. 
    Zij mogen dan gratis tennissen van 1-1-2021 t/m 31-12-2021. 
Helaas is het aantal personen dat definitief lid is geworden beperkt gebleven.  
Toch veel dank voor de initiatiefnemers Huub en Dick en alle anderen die zich voor deze actie hebben in-
gezet 
Het bestuur heeft tevens besloten om deze actie in de zomer van 2022 opnieuw in te zetten. 
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Baanonderhoud en Parkdagen 

 

Om te beginnen wil het bestuur een groot compliment maken aan de onderhoudsploegen, die ook in deze 
moeilijke coronaperiode ervoor hebben gezorgd dat de banen steeds in een prima verkeren. Dit belangrijke 
werk wordt voor het overgrote deel verricht door leden die i.v.m. hun leeftijd niet meer verplicht zijn voor 
het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Het bestuur maakt zich wel zorgen over het feit dat het aantal hiervoor 
beschikbare leden langzaam terugloopt. Enige aanvulling is zeer wenselijk. 

Met betrekking tot de parkdagen is het bestuur minder tevreden. Jaarlijks worden er de laatste jaren 3 park-
dagen gepland (maart, september en december), waarvoor leden zich kunnen aanmelden als invulling van 
een vrijwilligersactiviteit. Door corona is er zowel in 2020 als in 2021 geen beroep op onze leden gedaan 
voor het draaien van bardiensten omdat de daarvoor in aanmerking komende evenementen kwamen te ver-
vallen. Ook werd er in deze jaren geen afkoop voor deze activiteiten in rekening gebracht. Hierdoor was de 
verwachting van het bestuur dat er meer animo zou  bestaan bij onze leden voor het deelnemen aan één van 
deze parkdagen. De 1e parkdag in maart 2021 werd i.v.m. de coronamaatregelen afgelast. In plaats hiervan 
werd er een parkdag georganiseerd op zaterdag 26 juni 2021, omdat onderhoud zeer noodzakelijk was. De 
opkomst voor deze parkdag was ronduit teleurstellend. Slechts 4 leden kwamen hiervoor opdagen. Aan de-
ze leden hiervoor onze grote dank. Omdat er erg veel snoei- en opruimwerk op ons park noodzakelijk was, 
heeft een ploegje van 4 personen 

(onder toezicht van een begeleider) van Zorgboerderij Oijen gedurende 2 dagen werkzaamheden op ons 
tennispark uitgevoerd. Als vervolg op deze werkzaamheden hebben wij op 11 december 2021 nog een 
parkdag georganiseerd. Het goede nieuws is dat voor deze parkdag 20 !!!! leden ( waaronder 5 dames) be-
schikbaar waren. Niet alleen het park en het parkeerterrein maar ook het clubhuis werd grondig aangepakt. 
Alles ligt er weer spik en span bij. Namens het bestuur veel dank aan deze leden. 

KNLTB Competitie 2021 

Aan deze competitie hebben 5 teams van OLTC Hartog deelgenomen. Hieronder de resultaten: 

Klasse:   Tijdstip:  Aanvoerder:   Eindstand: 

Gem. Dubbel 35+  4e kl. Vrijdagavond  Dorien v. Erp-Keller  1e plaats 

Heren Dubbel 35+ 1e kl. Zaterdag   Mark van Koeverden  3e plaats 

Heren Dubbel 17+ 3e kl. Zaterdag   Gaico van Hinthum  6e plaats 

Heren Dubbel 50+ 3e kl. Zaterdag   Huub Brekelmans  2e plaats 

Gem. Dubbel 17+ 2e kl.  Zaterdag   Annelies Baas   7e 
plaats 

                                                 Tot slot 

  Het bestuur wenst alle leden een gezond, gelukkig en sportief 2022. 
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Op maandag 8 november jl. werd ons trouwe lid Huub van Aanholt 85 jaar.  
Hij staat nog drie keer per week op de baan. En dat samen met een groep van 20 mannen 
die elkaar op maandag, woensdag en vrijdag op baan 3,4 en 5 treffen.  
Huub heeft ook 10 jaar deel uitgemaakt een competitieteam dat op de zaterdag actief was.  
Hij is 30 jaar lid van O.L.T.C. Hartog.  

Behalve met het tennissen is Huub ook een keer per maand actief bij het baanonderhoud.  
Na de tennispartij op 8 november werd de jubilaris door zijn tennisvrienden in het clubhuis toegezongen en 
trakteerde hij op gebak bij de koffie. Een van zijn tennismaten is Leo Ouwens. De oud-voetbalprof vertelt 
over Huubs tennis- kwaliteiten: ”Huub heeft een uitstekende backhand en dropshot.  
Verder ziet hij feilloos of de ballen in of uit zijn. Daar hebben wij Hawk-Eye dus niet voor nodig.  
Verder is Huub onze penningmeester en niet te vergeten “de moppentapper van de groep.” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Huub van Aanholt te midden van zijn tennis-
vrienden in het clubhuis ter gelegenheid van 
zijn 85e verjaardag.  



- 8 -

 

 

De bestuursleden en organisatoren van de Parkdag op zaterdag 11 december 
jl. , Ad Hoes en Huub Brekelmans, waren heel blij met de mooie opkomst 
van vrijwilligers. Maar liefst 5 dames en 15 heren waren de hele ochtend 
druk in de weer om ons park winterklaar te maken. Een paar weken eerder 
was er al fantastisch voorwerk verricht door een groep medewerkers van 
Zorgboerderij en Paardenmelkerij Burgthoeve uit Oijen. Dankzij de mede-
werking van eigenaar Bert van der Burgt, die, evenals zijn zoon Bart, lid is 
van onze vereniging, was dit onderhoud mogelijk. Op de Parkdag hebben 
dus 20 leden de klus verder geklaard. In het clubhuis werd druk gepoetst om 
achter de bar en in de keuken de boel weer spik en span te krijgen. De ramen 
werden gewassen, de tent op het terras afgebroken, ongelofelijk veel blad 
verwijderd, langs de banen de boel opgeschoond, het parkeerterrein weer be-
gaanbaar gemaakt enz. enz. Halverwege was er een koffiepauze op het terras 
en de ochtend werd afgesloten met een lunch met worstenbrood en erwten-
soep. De sfeer was heel plezierig en de inzet groot.  

Het bestuur wil Bert van der Burgt en de 20 harde werkers op de Parkdag 
hartelijk danken voor hun inzet. 

                    Op de foto’s een impressie van deze ochtend.  
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Over de geschiedenis van de tennissport. 
 

 
Onze geliefde tennissport kent een lange voorgeschiedenis. Een vroege vorm van tennis werd al in de mid-
deleeuwen in Frankrijk gespeeld. Het leek wel wat op kaatsen, want de met schapenvel bekleedde bal en 
gevuld met haar, werd met de hand geslagen. Het spel heette “jeu de paume”. Rond het jaar 1500 werd 
voor het eerst een soort rackets geïntroduceerd. De frames waren van hout en de bespanning van schapen-
darm. Het was echt  een sport voor de adel. Ook in Engeland werd het populair bij de aristocratie en werd 
er o.a. gespeeld op de banen bij Hampton Court, Windsor Castle en Whitehall. Ook de legendarische en 
beruchte Engelse koning Hendrik de 8e was in zijn jonge jaren, voordat hij het te druk kreeg met al zijn 
vrouwen, een fervent beoefenaar. In de t.v. serie The Tudors is dat mooi in beeld gebracht. 

 

De eigenlijk vreemde puntentelling bij tennis is ontstaan omdat er in de middeleeuwen in Engeland om 
geld werd gespeeld. De munteenheid in die dagen was 60 en men speelde  om een kwart(je) per punt. 
60:4=15. Daardoor ontstond de telling: 15, 30, 45, game. Later werd 45 afgekort tot 40 omdat dat korter 
uit te spreken was.  

In 1873 bedacht de Engelse majoor Wingfield dat gras een prima ondergrond was om op te tennissen. Op 
Wimbledon en tal van Engelse parken doen ze dat nog steeds. Het eerste toernooi op Wimbledon werd 
gespeeld in 1877. Ook bijvoorbeeld in Halle (Duitsland) en Rosmalen wordt ieder jaar een grastoernooi 
gespeeld. Zelfs in de naam van onze club is nog een verwijzing naar gras beland: Osse Lawn Tennis Club 
hartog. Lawn betekent immers grasveld. Mogelijk dat bij de oprichting van onze club men gerefereerd 
heeft aan de naam van de tennisbond: de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond die in 1899 werd 
opgericht. Overigens hebben wij met onze club nooit op gras gespeeld. Vanaf de oprichting in 1927 tot 
1937 speelde O.L.T.C. Hartog op een tegelbaan in de Kromstraat. In 1937 werden twee gravelbanen in de 
Molenstraat in gebruik genomen. Deze lagen tegenover Ijssalon Venezia. In 1964 zijn we naar ons huidige 
complex aan de Aengelbertlaan verhuisd. Daar zijn we toen begonnen met twee gravelbanen. De huidige 
baan 1 en 2. Vanaf 2002 zijn we op kunstgras gaan spelen. 

 

De naam Hartog verwijst naar Hartog’s vleesfabrieken. Het was dus aanvankelijk een bedrijfsvereniging, 
waarvan voornamelijk werknemers van Hartog lid waren. Onze club is de oudste tennisclub van Oss en 
omgeving. Ook drie andere Osse clubs zijn destijds opgericht als bedrijfsvereniging. T.O.Z. was vele jaren 
de afkorting van: Tennisclub Organon Zwanenberg. Na de verzelfstandiging omgedoopt tot Tennisclub 
Oss Zuid. Helios is ontstaan uit tennisclub Bergoss , vernoemd naar de toenmalige tapijtfabriek. Zij had-
den hun banen aan de Dr. Hermanslaan. Verder had Philips een bedrijfsvereniging, genaamd Phiteoss. Zij 
hebben vele jaren hun banen gehad op sportpark de Rusheuvel en naderhand op het hetzelfde  park als 
waar tot voor kort de banen van Breakpoint gelegen waren.   

                                    

 
Begin november 2021 werd de uitslag bekend gemaakt van de Rabo Club Support 2021. Een jaarlijkse ac-
tie van de Rabobank om verenigingen ,stichtingen en goede doelen uit de regio te steunen. De penning-
meester van O.L.T.C. Hartog kreeg € 448,36  in de clubkas gestort. 96 stemmen zorgden voor dit resultaat. 
In 2020 leverde de actie onze club € 491,- op. 

Alle leden en sympathisanten die hun stem op 
O.L.T.C. Hartog hebben uitgebracht willen wij 
hartelijk bedanken. 

 

Het bestuur.  

  
O.LT.C. Hartog 

  €     448,36  

  
Oss e.o. 

2021 
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  De volgende editie van Balorigheden verschijnt : 

 

                              April 2022 

 

   Graag copy aanleveren voor 15 Maart 2022 


