
Jaarverslag LTC Rackets 2021 

2021 was wederom een bijzonder jaar te noemen. Met name door de voortdurende 

Coronaperikelen, waardoor we door de wisselende overheidsmaatregelen soms wel en dan weer niet 

konden tennissen en de kantine soms wel, dan weer beperkt of helemaal niet open mocht. Kortom 

erg verwarrend en hectisch en vooral vervelend, omdat we hierdoor onze geliefde hobby tennis veel 

minder hebben kunnen uitoefenen en we vooral ook niet gezellig in onze kantine hebben kunnen 

doorbrengen, waardoor de binding met andere leden en de club vermindert en niet onbelangrijk, 

ook de omzet achter is gebleven. 

Toch is het einde van de strenge maatregelen nu weer in zicht en hebben we ons er toch weer 

doorheen geslagen en kijken we vooruit naar een nieuw en actief jaar waarin we elkaar weer vaker 

kunnen treffen op de club en kunnen uitdagen op de tennisbaan. 

2021 was ook het jaar van een aantal aftredende bestuursleden en enkele nieuwkomers. Hierdoor is 

er op 11 mei een ingelaste ALV gehouden waar Liz Barker en Karin van den Berg afscheid hebben 

genomen van hun bestuursfuncties. Hierbij nogmaals dank voor jullie inzet voor onze club. En om 

ondergetekende als nieuwe voorzitter en om Annie Rietman nog een extra jaar als voorzitter 

kantinezaken te benoemen.  

Gelukkig zijn er tussen de verschillende Lock downs door, toch nog activiteiten georganiseerd om 

hiermee toch (waar mogelijk) het clubgevoel levend te houden. 

 Hierbij een verslag van de TC over de activiteiten: 

Jaarverslag TC 2021 

Men’s night 23 juli 2021: 

Op 23 juli 2021 hebben we weer onze (inmiddels traditionele) Men’s night georganiseerd. 

In verband met Corona hebben we het programma iets moeten inkorten. Om 0:00 uur moest helaas 

het clubhuis dicht. Hopelijk kunnen we volgend jaar wel langer door gaan. 

In verband met de beschikbare tijd, kon de door Hans Kanters georganiseerde quiz niet doorgaan. Als 

alternatief had Hans enkele animatie filmpjes/foto’s gemaakt, voorzien van bijpassende muziek. Deze 

zijn gedurende de avond afgespeeld op de TV in de kantine, wat Hans leuk in elkaar had gezet. 

Nogmaals bedankt daarvoor. 

Er hadden zich 24 deelnemers aangemeld voor deze avond. Door ziekte en iemand met een dubbele 

afspraak, zijn we de avond gestart met 22 deelnemers. Gelukkig hadden zich ook diverse jongere 

leden aangemeld, zodat er een mooie mix was van nieuwe en oudere leden van de club. 

Bij binnenkomst kregen de deelnemers koffie of thee aangeboden door de organisatie met een 

kleine versnapering. 

Door de krappe tijd, hebben we maar 3 ronden getennist. Tussen de speelrondes in werden de 

deelnemers voorzien van snacks en allerlei lekkere hapjes. 

Helaas kon Lucas Evers dit jaar door omstandigheden niet aanwezig zijn. Lucas verzorgt ieder jaar  

voor geweldige hapjes op het einde van de avond. Hopelijk is hij er volgend jaar weer bij. 

Na afloop van de wedstrijden konden de deelnemers kiezen uit een broodje gehakt/ frikandel of 

kroket, uiteraard met de nodige mayonaise/ ketchup of mosterd. 

Dank ook aan de mannen achter de bar (Twan en Wiljan), die de deelnemers gedurende de hele 

avond hebben voorzien van drank en snacks.  

Om 0:00 uur hebben we de boel netjes afgesloten en had iedereen het park verlaten. Dank aan alle 

deelnemers en hopelijk tot volgend jaar. 

Namens de organiserende mannen van de TC  



Clubkampioenschappen 2021: 

Helaas was het door de Corona-maatregelen weer niet mogelijk om de enkel en mixed partijen in 

maart 2021 te spelen. 

We hebben iedereen de mogelijkheid gegeven om voor alle onderdelen in te schrijven voor de 

clubkampioenschappen in aug/sept. We hebben in totaal 62 inschrijvingen mogen ontvangen voor 

alle categorieën. Er waren 80 deelnemers en 106 wedstrijden. We hadden natuurlijk graag gezien dat 

er meer mensen zich hadden ingeschreven voor onze gezellige clubkampioenschappen. Maar helaas! 

Gelukkig hebben we tijdens dit toernooi wel een aantal nieuwe leden mogen ontmoeten. Verder 

waren er 10 gezellige toernooidagen. We hebben hele mooie, spannende wedstrijden gezien. Het 

was mooi weer, waardoor het mogelijk was om lekker lang buiten te zitten. Tijdens de finaledag 

scheen zelfs lekker het zonnetje. De clubkampioenen 2021 bij de senioren enkel in de hoogste 

ranking zijn geworden Marc den Brok en Dominique van Dolleweerd. 

We hopen wel dat er volgend jaar toch weer meer inschrijvingen komen voor onze 

clubkampioenschappen. 

In maart 2022 spelen we de enkel en mixed partijen en in september 2022 spelen we de heren- en 

damesdubbels. 

Stap-in tennis 2021: 

Van zondag 10 oktober tot en met 21 november 2021 heeft een nieuwe groep tennissers 

deelgenomen aan de “stap-in” tennislessen. Vorig jaar beter bekend als het “koffie-tennis”. Deze 

vorm van lidmaatschap maakt het mogelijk om van 1 oktober t/m 31 december lid te zijn van onze 

club, waarbij je onbeperkt mag tennissen en 5 tennislessen kan volgen, zonder dat je daarvoor 

verdere verplichtingen (zoals bardienst) hebt. Op zondag 12 december hebben we voor deze 

nieuwkomers (van 2020 en 2021) overdag een intern toernooitje georganiseerd. Dit werd goed 

bezocht en was erg gezellig. 

Halloween bij LTC Rackets: 

Het is zaterdag 30-okt-2021, 19:00 uur het regent pijpenstelen, ondanks het slechte weer zijn we 
toch allemaal aanwezig in ons knusse omgetoverde spookslot. Bij binnenkomst werden we getest via 
de corona app en kregen hierna dan ook een spuitje met limonade erin. Van een potje tennis kwam 
niets meer, want er lagen grote plassen water op het velden. Gelukkig hadden we een avondvullend 
programma. Na een welkomstwoord, en een bedankje voor de sponsors, werd er uitgelegd wat er op 
het programma stond en kon het spektakel beginnen. 
Er lagen ook mooie boekjes op de tafels rondom Halloween en wat het nu precies in hield, met vele 
mopjes erin. 
In de hal hingen allemaal mooie tekeningen van groep drie van de basisschool ‘t Molenveld, welke 
heel mooi waren gekleurd en een vrolijke decoratie vormde. Bedankt Franka hiervoor. De organisatie 
van deze avond was helemaal verkleed en geschminkt.  

Er waren verschillende opdrachten bedacht: 

1. Er stond een mooie glazen pot met daarin gevuld de nodige drop. De opdracht was om te 
raden hoeveel dropjes erin zaten. De winnaar die er het dichtstbij zat mocht deze 
meenemen. 

2. Er was een voel bak met vijf gaten erin. Hierin moest je dan voelen wat erin zat, wat best 
griezelig was. De winnaar hiervan kreeg hier ook een prijs voor. 

3. Er was ook een Halloweenquiz. In tweetallen moest je proberen om de vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden. De vragen werden afgespeeld via de tv.  

4. Er was een Mystery guest die als spook verkleed was. De leden moesten vragen stellen om er 
achter te komen wie de mysterie guest was.  Met een bordje ja/nee kon deze de vragen 
beantwoorden. Uiteindelijk kwamen ze er achter wie het was. Henk van Schaijk bedankt! 



5. De hele avond werd er rondgegaan met Exclusieve Halloween hapjes. Ze smaakten niet 
alleen heerlijk maar zagen er ook voortreffelijk uit. Er stond zelfs een heerlijk drankje voor 
ons klaar met bijzondere vruchten. 

6. Het rad van fortuin was ook aanwezig en daar werd flink aangedraaid. Er werden leuke 
prijzen uitgedeeld. 

7. Uit de speakers kwam de hele avond mooie, angstige en spannende muziek in thema. 
8. Alle deelnemers kregen aan het einde van de avond nog een bedankje in de vorm van een 

spookje of een heksje.  

Alles was top geregeld en het was erg gezellig, alleen jammer dat er die avond niet getennist kon 
worden. De deelnemers hadden zich echter super goed vermaakt en de organisatie en het 
versierteam hadden alles super goed voorbereid en voor een prachtige aankleding gezorgd. 

Organisatie (versierteam) 

 

Naast de TC activiteiten hebben er in de maand december nog twee noemenswaardige activiteiten 
plaatsgevonden op onze club: 

Op zaterdag 11 december was de reeds 3x uitgestelde vrijwilligersdag gepland, die ook helaas in de 
aangepaste opzet andermaal moest worden afgelast. Om onze zeer gewaardeerde vrijwilligers toch 
te kunnen bedanken heeft het bestuur alle vrijwilligers een presentje in de vorm van een 
kerstster+kadobon+kaart aangeboden, die men (volgens de geldende maatregelen) zelf mocht 
ophalen in de kantine. En om het nogmaals te herhalen: “vrijwilligers bedankt!” 

Op woensdag 15 december heeft stichting Kompas een kerstmarkt georganiseerd, waarbij 
zelfgemaakte werkjes, zoals schilderijtjes, bloemstukjes, kerstversieringen, vaasjes, enz te koop 
werden aangeboden. Onze kantine was daarvoor gezellig in kerstsfeer aangekleed. Het was een 
geslaagde dag met een mooie opbrengst voor Kompas. 

Ondanks de vele beperkingen die ons zijn opgelegd zijn we er toch in geslaagd om er het beste van te 

maken. Daarvoor wil ik alle betrokken bedanken.  

Groeten namens de voorzitter, 

Harold van Tooren 


