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 2022 - Editie 4 

            Van de voorzitter 
De afgelopen maanden hebben er op ons park weer talrij-
ke activiteiten plaatsgevonden: het Bedrijventoernooi, de 
AED-reanimatiecursus, de Parkdag, de installatie van 
LED-verlichting op alle 5 banen, de Commissiedag en het 

Vice Versa Open. Over al deze activiteiten kunt u in deze uitgave van 
Balorigheden lezen. Het Vice Versa Open werd voor de tiende keer 
georganiseerd en even zovele keren gesponsord door ons lid en direc-
teur van het gelijknamig bedrijf Tonny van den Boogaard. Ook langs 
deze weg willen wij hem bedanken voor zijn steun in al die jaren om 
dit toernooi mogelijk te maken. 

Na acht jaar heb ik de redactie van Balorigheden overgedragen aan 
mede bestuurslid Anita van der Sanden. Anita was ook al bij de editie 
van juli jl. betrokken. De opmaak van ons clubblad is al vele jaren in 
handen van Toon Bloemers. Toon heeft onlangs een zware hartopera-
tie ondergaan. Deze is succesvol verlopen, Toon is aan de beterende 
hand en wij zijn uiteraard heel blij dat hij de vormgeving van Balorig-
heden blijft verzorgen. 

Bij deze wil ik ook graag alle leden bedanken die op onze 
club gestemd hebben bij de Rabo Club Support Actie. 
Hierdoor kan penningmeester Hans Frensen een bedrag 
van € 425 tegemoet zien om in de clubkas te storten. 

Blij zijn we ook met een aantal nieuwe leden. Als u in uw omgeving 
mensen kent die mogelijk belangstelling zouden kunnen hebben om 
bij O.L.T.C. Hartog te komen tennissen, aarzel dat niet om hen te wij-
zen op de mogelijkheid van een tijdelijk lidmaatschap. Op website : 
www.oltchartog.nl staat meer informatie.  

                                                                                   Dick Hubertus 

OLTC  Hartog 
Editie 4    Oktober 2022 
Aengelbertlaan 15 
5342 LA     Oss 
0412-656875 
 
U vindt ons op:  

WWW.OLTCHARTOG.NL 
Secretariaat: 
Frans Coense 
Molenstraat 17 
5397EK   Lith 
0412-481743 
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Het is ons gelukt het bedrijventoernooi 2022 door te laten gaan. Het zag er in het begin niet naar uit vanwe-
ge diverse afzeggingen om verschillende redenen, geen tijd, te druk, Formule 1 Zandvoort, Hoessenbosch 
Festival Berghem, enz. Maar naar lang zoeken hebben we toch 10 teams aan de start gekregen. We hebben 
er een gezellige avond van gemaakt met leuke wedstrijden en mooi weer. In de pauze hebben we ons te-
goed gedaan aan de snacks van Partyfriet. Na 2 keer 4 wedstrijden van elk team kwam er een sterke win-
naar uit de bus. Dit jaar werd er gewonnen door het team van Wiro reclames, gevolgd door Heurkens 
bouwpartner. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat tot in de kleine uurtjes. 

In de laatste editie van Balorigheden hebt u kunnen lezen over  de cursussen reanimeren, bediening AED en 
het opheffen van een dreigende verstikking. 

Op 4 juni jl. hebben de eerste 11 leden van onze club deze cursus gevolgd.                                                                                                      
Op zaterdag 10 september heeft de tweede cursusochtend plaatsgevonden en heeft weer een groep van  3 
dames en 7 heren het bijbehorende certificaat behaald. Op bijgaande foto’s ziet u een impressie. 

                                    Ook volgend jaar zullen we weer deze cursusochtenden organiseren.                                                                     

                                 De coördinatie van het AED/reanimatiegebeuren is voortaan in handen van                                    
bestuurslid Dorien van Erp-Keller. 

Dick Hubertus 

                                                                                                                                    



- 4 -- 4 - 

 

 

In het vorige nummer van Balorigheden hebt u kunnen lezen dat we ons als bestuur zorgen 
maken over de explosief gestegen energiekosten. Het te betalen voorschot voor energiekos-
ten was in 2021 €550,- per maand. Dit jaar gaan we €800,- per maand betalen en dan is het 
nog maar de vraag of dit voldoende zal zijn. Daarom hebben we als bestuur onderzocht of 
zonnepanelen en/of LED-verlichting voor de banen een zinvolle, verantwoorde èn terug te 
verdienen investering zou zijn. 

Een werkgroep bestaande uit de bestuursleden Hans Frensen, Ad Hoes en Huub Brekel-
mans heeft zich de afgelopen tijd intensief met de materie bezig gehouden en bij leveran-
ciers, de KNLTB, externe adviseurs en bij verenigingen die LED-verlichting hebben, in-
lichtingen ingewonnen. 

Dit heeft geresulteerd in de aanbesteding voor installatie van LED-verlichting op alle 5 ba-
nen. Die werkzaamheden hebben op 22 september plaatsgevonden en dus kon bij de start 
van het Vice Versa Open toernooi op 24 september, de nieuwe verlichting al gebruikt wor-
den. De leverancier waar voor is gekozen is Sportstroom. De netto aanschafkosten bedra-
gen €12.000,-. Dit bedrag is mogelijk geworden door een subsidie van ruim €5000,-. De 
terugverdientijd wordt ingeschat op 5 jaar. 

De bestaande lichtmasten konden blijven staan en in het clubhuis is een nieuw bedienings-
paneel geïnstalleerd op de plek die u gewend was. De bediening ervan is eenvoudig. Voor 
elke baan is er een aparte aan- en uitknop: één druk op de knop en de verlichting op de 
gekozen baan gaat branden. Met dezelfde knop kan na het spelen de verlichting weer 
worden uitgeschakeld. Wanneer het licht op baan 1 wordt uitgeschakeld, blijft er nog een 
kwartier één lamp branden en gaat vervolgens vanzelf uit. 

Behalve reductie van de energiekosten heeft de LED-verlichting als voordeel dat de licht-
kwaliteit verbeterd is en dat er tussen uit- en weer inschakelen van de lampen niet gewacht 
hoeft te worden. Ook is het nu mogelijk per baan te verlichten en hoeven er niet ook naast-
gelegen banen te worden verlicht. 

Zoals gezegd, de installatie door de firma Sportstroom verliep voorspoedig. Op 22 septem-
ber was het prachtig weer. Gezekerde monteurs met helmen op klommen in de 22 meter 
hoge masten en installeerden de nieuwe armaturen die naar boven werden getakeld. In bij-
gaande foto’s ziet u een impressie van de werkzaamheden. 

                                                                                                                         Dick Hubertus 

 

 



- 5 -- 5 - 

 



- 6 -- 6 - 

• Hartog in 2006 is begonnen met het organiseren van een open toernooi,  
        met speciale dank aan  Antoinet en Annelies 
• Het hoogtepunt qua deelnemers (365) in 2011 was, 
• Wij dit jaar “maar” 98 deelnemers hadden, 
• Dit het laatste 10e en laatste Vice Versa Open was, 
• Wij Vice Versa daarvoor hartelijk danken! 
• Wij hopen een nieuwe hoofdsponsor te vinden om jullie volgend 
        jaar wederom te kunnen verwelkomen, 
• Wij uiteraard alle andere sponsoren ook hartelijk danken, 
• De hapjes dit jaar wederom zijn gesponsord door iemand uit de commissie….., 
• Wij verder alle deelnemers, vrijwilligers en de VVO-commissieleden bedanken, 
• De toernooifunctionaris, Mark Raijmakers, bij een partij zelf maar voor een probleem heeft gezorgd  
        omdat hij anders niets te doen had  , 
• Onze oudste deelnemer onze eigen Huub Brekelmans is, 
• Huub deze editie HEEL graag de finalisten wilde feliciteren, omdat hij de  Schrob- 
        belѐr borrel kreeg die eventueel over bleef als iemand die niet wilde hebben, 
• De weergoden ons gunstig gestemd waren, op de maandag en dinsdag na, 
• De herendubbel  7 op de finaledag de meeste supporters langs de kant had staan,  
• Deze niet geheel onpartijdig waren, 
• Wim Uijen zijn zoon Marc zo bepraat heeft, dat die de wedstrijd van vader Wim uiteindelijk verloor, 
• Ronald Meurs de meeste finales heeft gespeeld in de afgelopen jaren, 
• TOZ met de meeste deelnemers (28) heeft meegedaan, Hartog met maar liefst 25 spelers, gevolgd  
        door De Rackets met 18 spelers, 
• Er 10 verschillende verenigingen waren met 1 deelnemer, 
• We deze editie ook deelnemers van buiten onze regio hadden, 
• Wij hier heel blij mee waren en hopen hen volgend jaar weer terug te zien op ons park, 
• De commissie de finalezondag is begonnen met een heerlijk ontbijt en daarna het park  
        en banen startklaar heeft gemaakt waarbij o.a. ook de hoogte van het net werd 
        gecontroleerd, 
• Wij bij de prijsuitreiking een omgekeerde volgorde hebben aanhouden, te beginnen bij  
        de HD5 en te eindigen bij DD8, 
• Wij 2 reischeques te verloten hadden onder de aanwezige deelnemers en, 
• Eén van deze 2 ook nog een reiskoffer kon winnen, 
• Deze reischeques echt toevallig zijn gewonnen door eigen leden, namelijk Mary 
        van Deutekom en Hans Kanters, 
• De lootjes getrokken zijn door Annie Broeksteeg (moeder van Mary), 
• Dit onder het oog van de commissie eerlijk is verlopen, 
• Mary er ook nog met een reiskoffer vandoor is gegaan, 
• Wij Mary en Hans hartelijk feliciteren met de gewonnen prijzen, 
• Wij alle aanwezige deelnemers na de prijsuitreiking een borrel (Schrobbelѐr) hebben aangeboden. 
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     De volgende editie van Balorigheden verschijnt: 

                             Januari  2023 
     Graag copy inleveren voor 25 December 2022 

Op zondag 18 september kon, na twee jaar corona, de Commissiedag, weer worden georganiseerd. Het 
betreft hier een jaarlijks gebeuren waarbij het bestuur de vrijwilligers en sponsoren bedankt voor hun bij-
dragen en inzet. Gelukkig telt onze vereniging relatief veel vrijwilligers, te denken valt aan de onderhouds-
ploegen op de banen, degenen die het gras maaien en het groen onderhouden, competitie- en toernooicom-
missie, ledenadministratie, redactie Balorigheden, onderhoud clubhuis, park, website , werkgroep sponso-
ring, bezorgers van het clubblad enz. enz. En niet te vergeten degenen die op het terras de overkapping 
hebben gerealiseerd. 

Rond het middaguur werden de eerste gasten verwelkomd met koffie en gebak. Het volgende programma-
onderdeel, het tennissen, kon vanwege de vele regen maar ten dele doorgaan. Maar geen nood, tijdens de 
borrel was het heel gezellig. Om 17.00 uur werd het tijd voor het Chinees-Indisch buffet. Voorzitter Dick 
Hubertus verwelkomde in een bomvol clubhuis alle vrijwilligers, de sponsoren en hun partners. Hij sprak 
zijn dank uit namens het bestuur voor het vele werk in het afgelopen jaar en benadrukte dat door de inzet 
van onze eigen leden veel dure klussen niet hoeven worden uitbesteed en dat bijvoorbeeld de aanschaf van 
LED-verlichting hierdoor mogelijk is geworden. 

Vervolgens werd het goed verzorgde buffet alle eer aan gedaan en werd er nog geruime tijd geanimeerd 
nagetafeld.                      Op bijgaande foto’s ziet u een impressie van de Parkdag. 


