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Van de voorzitter. 

De afgelopen periode hebben er op ons park talrijke activiteiten plaats 
gevonden.  

Natuurlijk waren er de sportieve inspanningen van de verschillende 
competitieteams waarbij vaak leuke partijen te zien waren.  

Op de laatste dag van mei werden de 5 banen flink onder handen ge-
nomen door een gespecialiseerd bedrijf, het zogenoemde groot onder-
houd dat één keer per twee jaar plaatsvindt. Deskundig en regelmatig 
onderhoud verlengt de levensduur van de banen, houdt ze water door-
latend en bevordert uiteraard het spelplezier.  

Debet aan de goede kwaliteit van de banen zijn bovenal onze onder-
houdsploegen die wekelijks in de weer zijn om de banen in goede con-
ditie te houden. 

Op zaterdag 4 juni vond de eerste cursusdag plaats voor het bedienen 
van de AED, het reanimeren en opheffen van een dreigende verstik-
king. Elf van onze leden kregen instructie en hebben onder deskundi-
ge leiding geoefend. Verderop in dit blad vindt u een korte impressie. 
Op zaterdag 10 september zijn er weer 12 leden aan de beurt.   

Op maandag 13 juni vond het 50+ Toernooi plaats. Ook hierover leest 
u meer in deze Balorigheden. 

Verder staan voor de komende periode op de rol: het Bedrijventoer-
nooi op 2 september, de Parkdag op 17 september, de Commissiedag 
op 18 september en het Vice Versa Open van 24 september tot en met 
2 oktober. 

Hoezo is er bij OLTC Hartog niets te doen? 

Ik wens u veel leesplezier. 

Dick Hubertus 
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Cursussen bediening AED en reanimeren gestart. 
 

Bij de entree van ons clubhuis hangt een AED.  

Om zo’n apparaat in geval van nood effectief te laten zijn is het uiteraard                                                   
belangrijk dat zo veel mogelijk leden de AED kunnen gebruiken en kunnen                                                
reanimeren.                                                                                                                                                                    
Voor de corona-periode hebben we verschillende cursusochtenden                                                            
georganiseerd. Tijdens de pandemie was dit uiteraard niet verantwoord.                                                      
Nu het aantal coronabesmettingen al een tijdje laag blijft hebben we de                                                                
draad weer opgepakt en hebben 23 leden zich aangemeld om de cursus te volgen.  

Op zaterdag 4 juni jl. was de eerste groep van 9 mannen en 2 dames aan de beurt voor de cursus reanime-
ren, bediening AED en opheffen van een dreigende verstikking. De cursusochtend vond plaats in ons club-
huis en werd verzorgd door de firma JBR (John Brouwer) uit Oss die ook de jaarlijkse controle van de 
AED verzorgt. 

Instructeur Arnold van Uden wist het gezelschap op onderhoudende en geanimeerde wijze vertrouwd te 
maken met de materie. Na het doornemen van de theorie werd veel praktisch geoefend. Halverwege de 
ochtend was er een korte koffie- en theepauze. De tijd vloog om en om 12.00 werd de instructie afgerond. 
Vervolgens verplaatste het hele gezelschap zich naar het terras om te genieten van een welverdiende lunch 
van soep met broodjes. 

Agnes van den Ende, Annelies Baas, Hans Kanters, Dré Jansen, Bert van Vugt, Arnold van Druten, Peter 
Ouwens, Huub Brekelmans, Frans Coense, Loek Elemans en Dick Hubertus ontvingen een certificaat.  

Op zaterdag 10 september vindt de cursusochtend plaats voor Adri van der Heijden, Martin Zorge, Jan van 
Heeswijk, Jan Timmermans, Albert Pepers, Anja Pepers, Thea van de Veerdonk, Henriëtte Cleerdin, Louk 
de Smit, Riny van Hintum, Heidy van Koeverden en John van Druten.  

                                                                                                                                              Dick Hubertus 
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Tijdelijk lidmaatschap. 
Het is met ingang van mei 2022 het hele jaar door mogelijk om bij O.L.T.C. Hartog een tijdelijk lidmaat-
schap aan te gaan. Dit is bedoeld voor mensen die kennis willen maken met onze vereniging en overwegen 
om lid te worden. Een tijdelijk lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Het gaat dan om een periode van 3 
maanden. Tijdelijke leden hebben dezelfde speelrechten als “gewone” leden.  

Een tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden kost € 45,-. Daar komt € 25,- borg bij voor de sleutel van het 
park en het clubhuis. Bij beëindiging van het tijdelijk lidmaatschap wordt de sleutel ingeleverd en wordt de 
borg teruggestort.  

Opgeven voor een tijdelijk lidmaatschap kan bij :         Dick Hubertus:                                                                           

                                                                                        e-mail: dickhubertus@ziggo.nl 

                                                                                        Telefoon: 0412 - 648036 

Tennissen met de (klein)kinderen. 
Om in de agenda of op de kalender te noteren: 

Op zondag 24 juli en op zondag 14 augustus is ons mooie park van 14.00 uur tot 18.00 uur weer beschik-
baar voor leden , die het leuk vinden om een middagje met hun kinderen of kleinkinderen te tennissen. 

Het gaat hierbij niet om een toernooi. U kunt vrij tennissen met de (klein)kinderen. Wanneer aanwezigen 
onderling partijtjes willen spelen is dit uiteraard prima.                                                                             
Vrijheid, blijheid.                                                                                                                                            
U hoeft zich vooraf niet aan te melden en introductiekaarten zijn op deze 2 zondagen niet vereist. 

                                                                                                                                         Het Bestuur. 
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Beste leden van OLTC Hartog, 

Zoals u privé ongetwijfeld ervaren hebt zijn de kosten voor gas en licht explosief gestegen. Voor onze ver-
eniging is dat niet anders. Het te betalen voorschot voor energiekosten was in 2021 voor onze vereniging 
€550,- per maand, dit jaar gaan we €800,- per maand betalen en de vraag is dan nog of dit voldoende zal 
zijn. Daarom gaan we als bestuur onderzoeken of zonnepanelen en/of led-verlichting voor de banen een 
zinvolle, verantwoorde èn terug te verdienen investering zou zijn. 

Wat we in ieder geval met onmiddellijke ingang kunnen doen is besparen. Daarom gaan we de momenten 
dat de verwarming in het clubhuis brandt drastisch terugbrengen. Ten aanzien van de baanverlichting, de 
grootste kostenpost qua energievoorziening, vragen wij uw medewerking. Als we de uren dat de baanver-
lichting onnodig brandt kunnen reduceren is dat in ieder geval zeer wenselijk. Daarom willen wij u drin-
gend vragen : 

1. Schakel na het spelen de verlichting onmiddellijk uit. 

2. Als bijvoorbeeld op baan 1 al gespeeld wordt met de verlichting aan en baan 2 is vrij, ga dan niet 
op baan 3 t/m 5 spelen of andersom. 

3. Controleer voordat u het park verlaat of zowel in het clubhuis als op de banen de lichten uit zijn. 

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking ,              Het Bestuur                                                                            

Eindstanden:  

Vrijdagavond:  Gemengd Dubbel    

 Teamcaptain: Dorien                                     
Mari, Harald, Anita, Dorien en Suzanne.   

Zaterdag:           Heren 35+    

          Teamcaptains: Mark en Berry                                                                                
Peter, Berry, André, Michel, Mark en Roy.  

                             Gemengd Dubbel 35+ 

    Teamcaptain: Annelies                                
Mary, Annelies, Ronald, Manfred en Frank 

                              Heren Dubbel (1) 50+ 

            Teamcaptain: Huub                                  
Hans, Jan, Wim, Huub en Wim 

                              Heren Dubbel (2) 50+ 

             Teamcaptain: Gaico                                 
Marco, René, Gaico, Peter en Bertie                               
Verslag gemengd Dubbel 35+ 

De voorjaarscompetitie van 2022 voor het Gemengd Dubbel 35+ team op zaterdag was deze editie niet 
geweldig te noemen. Ons team had na Corona wat opstartproblemen met betrekking tot de motivatie. En 
dat we tegen veel betere spelers, ( Ja, die bestaan !!), moesten tennissen, bevorderde het terugvinden van 
die motivatie niet echt, maar we hebben er het beste  van gemaakt. 

We hebben het met elkaar weer erg gezellig gehad en dat is uiteindelijk toch het belangrijkste!! 

5e 

5e 

8e 

2e 

6e 
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Na een periode van twee jaar door Corona, kon het "50+ toernooi” ein-
delijk weer doorgang vinden. 

Ook deze keer zaten we vol qua inschrijvingen in de speelsterktes van 
7 en 8. Het was jammer dat maar één mixed koppel had ingeschreven . 

We troffen het deze keer opnieuw met prima tennisweer.  

Opvallend voor ons was, dat ondanks een zorgvuldige indeling, de uit-
slagen grote verschillen lieten zien. Ook vermeldingswaardig is dat 
toch 10% van de deelnemers te maken kregen met een lichte of wat 
zwaardere blessure! 

Nadat iedereen twee wedstrijden had gespeeld, kon men genieten van 
een heerlijke lunch. Na de lunch mochten nog twee wedstrijden ge-
speeld worden. Daarna konden we de eindstand opmaken waarbij de 
poulewinnaars konden kiezen uit een fles witte of rode wijn. 

Dick Hubertus, de nieuwe voorzitter, dankte in het slotwoord verder 
alle vrijwilligers en sponsoren. 

Adri startte als laatste activiteit de loterij en gaf tegelijkertijd aan dat 
dit voor hem de laatste keer was na 12 jaar om het toernooi mede te 
organiseren. 

Toernooicommissie                                                                           
Bob Ranzijn, Martin Zorge, Wim Uijen, Adri van der Heijden,      
Hans Kanters en Peter van Deutekom 
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De volgende editie van Balorigheden verschijnt: 

                          Oktober 2022 
Graag copy inleveren voor 15 September 2022 


