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Voorwoord 

Beste leden, 

Het informatieboekje bevat alle relevante informatie over onze vereniging 

en voor onze leden. Ook treft u in dit informatieboekje alle belangrijke 

evenementen van het tennisseizoen aan. 

Nu we het informatieboekje voortaan digitaal beschikbaar stellen, kunnen 

we dit ook beter actueel houden en zal het als actueel naslagwerk aan 

waarde winnen. Wilt u iets weten of opzoeken, raadpleeg het dan. Mist u 

iets, laat het ons weten. 

Binnen onze vereniging zijn heel veel activiteiten en commissies. We zijn 

zeer trots, dat we een vereniging zijn met een uitgebreid vrijwilligerskader. 

We zeggen onze vrijwilligers dan ook heel hartelijke dank voor hun inzet en 

bijdrage aan het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Zonder vrijwilligers 

kan het niet. Het is dan ook van groot belang, dat het aantal vrijwilligers 

niet afneemt, maar juist toeneemt. Ik roep dan ook alle leden, die nog niet 

als vrijwilliger betrokken zijn bij onze vereniging, op om daar dit jaar een 

begin mee te maken. Dit kan zowel structureel als op ad hoc basis. Een 

ieder, mannen, vrouwen, jongens en meisjes kan naar zijn en haar 

mogelijkheden een bijdrage leveren. Samen zijn we aan zet om het 

gerealiseerde in stand te houden en verder uit te bouwen. 

Tot slot wens ik u allen, mede namens mijn medebestuursleden, een heel 

gezellig en sportief tennisseizoen toe en graag tot ziens op ons tennispark. 

 

Petri Alards, voorzitter HTC Horst.  

http://www.htchorst.nl/
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Bestuur 

Het bestuur van HTC bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: 

Petri Alards     Tel. 06-27083564 

williamenpetri@home.nl  

 

Secretaris: 

André Manders     tel. 06-27001681  

andremanders@gmail.com  

 

Penningmeester: 

Petra Keijsers    tel. 06-30622475 

pgjkeijsers@gmail.com   

 

Wedstrijdcommissie: 

Jan Tax     tel. 077-3987562 / 06-18606379 

t.tax@home.nl  

 

Activiteitencommissie: 

Loek Haegens   tel. 06-40966305 

loekhaegens@home.nl   

 

Jeugd-commissie: 

Frank van der Sterren   tel. 06-21574282 

frank_sterren@hotmail.com  

 

Sponsor/PR commissie: 

Willem Eickmans   tel. 06-51496684 

willemeikmans@hotmail.com  

http://www.htchorst.nl/
mailto:williamenpetri@home.nl
mailto:andremanders@gmail.com
mailto:pgjkeijsers@gmail.com
mailto:t.tax@home.nl
mailto:loekhaegens@home.nl
mailto:frank_sterren@hotmail.com
mailto:willemeikmans@hotmail.com
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Algemeen 

Activiteitenkalender 

In de activiteitenkalender (http://www.htchorst.nl/activiteiten) staan alle 

activiteiten van HTC Horst zover ze bekend zijn.  

Ook de eventuele onbespeelbaarheid van de banen is hier terug te 

vinden. Deze kalender is dus uitermate geschikt om te kijken of er vrij 

getennist kan worden.  

Algemene Ledenvergadering (ALV)  

Eens per jaar (in het begin) is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). 

De ALV heeft als doel het evalueren, afstemmen en goedkeuren van het 

afgesproken en toekomstig beleid binnen HTC. Het beleid is gericht op 

ontwikkeling, borging en verbetering van de kwaliteit. Daarnaast wordt 

door het bestuur verantwoording afgelegd (jaarverslag, jaarrekening), de  

contributie vastgesteld, de begroting gepresenteerd en vinden de 

bestuursverkiezingen plaats.  De ALV kan door alle leden bezocht worden. 

Digitale Nieuwsbrief 

Om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke informatie en 

aankomende activiteiten, kun je je inschrijven voor de HTC Nieuwsbrief (zie 

http://www.htchorst.nl). 

Inhangsysteem 

Voor het claimen van een tennisbaan maakt HTC gebruik van een digitaal 

inhangsysteem. Iedereen die wil tennissen moet eerst m.b.v. zijn ledenpas 

een baan claimen. Zijn alle banen bezet dan zal men moeten inhangen 

achter de baan die het eerste vrij komt. Men mag geen baan claimen 

waarop nog getennist wordt als er nog een baan vrij is. 

http://www.htchorst.nl/
http://www.htchorst.nl/activiteiten
http://www.htchorst.nl/
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Voor Singlewedstrijden geldt een speelduur van 45 minuten terwijl voor een 

Dubbelwedstrijd 60 minuten geldt. Uiteraard mag men langer tennissen als 

men niet wordt “afgehangen”. 

  

http://www.htchorst.nl/
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Activiteitencommissie 

De Activiteitencommissie organiseert 3 typen activiteiten: 

gezelligheidsactiviteiten, Rackettoss-avonden en de Horst aan de Maas 

wintercompetitie. Iedereen kan meedoen aan deze activiteiten; sommige 

toernooien zijn echter voor een beperkte groep (bv. het Kennismakings-

toernooi). 

Gezelligheidsactiviteiten                                                                                          

De Activiteitencommissie organiseert enkele activiteiten die tijdens 1 

dagdeel plaatsvinden. Deze activiteiten hebben als hoofddoel: 

gezelligheid; er kan dan ook niets gewonnen worden. Aansluitend is een 

gezellig samenzijn in de kantine. De uitnodiging voor deelname wordt 

middels de HTC nieuwsbrief naar de leden gestuurd. Elk jaar worden de 

volgende activiteiten georganiseerd. 

Thuisblijverstoernooi                                                                                                 

Dit toernooi wordt tijdens het zomerreces georganiseerd voor de 

thuisblijvers. Dit jaar wordt dit toernooi tegelijk met het 

Kennismakingstoernooi georganiseerd. 

Kennismakingstoernooi                                                                                          

Doel van dit toernooi is om de nieuwkomers van de club welkom te heten 

en om in contact te komen met andere nieuwkomers om zo wat 

gemakkelijker contacten te leggen. Alleen leden die maximaal 3 jaar lid 

zijn worden hiervoor uitgenodigd (juni/juli). Dit jaar wordt dit toernooi 

tegelijk met het Thuisblijverstoernooi georganiseerd. 

Vrijwilligersavond                                                                                                  

Op verzoek van het bestuur wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd 

voorafgaand aan het vrijwilligersfeest. Dit is uitsluitend voor de structurele 

vrijwilligers van de club als blijk van waardering voor de inzet voor de club 

(eind van het jaar). Deze activiteit kan breder zijn dan tennis, 

http://www.htchorst.nl/
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Clubbuilding                                                                                                  

Bij voldoende animo wordt er op het eind van het jaar een clubbuilding 

avond georganiseerd. Doel van deze avond is om als vereniging op een 

leuke manier een avondactiviteit op te zetten waarbij vooral de verbinding 

wordt gezocht tussen alle (senior)leden binnen de club. 

Rackettoss 

Per Rackettoss-avond worden er, afhankelijk van de deelnemers, 

dubbelkoppels gevormd. Op alle banen wordt (per ronde) drie kwartier 

gespeeld. Na deze drie kwartier worden deze koppels weer afgewisseld 

door nieuw gevormde koppels. 

De Rackettoss-avonden zijn altijd een goede gelegenheid om eens met 

andere dan de gebruikelijke tennismaatjes een balletje te slaan. 

Aanmelden hoeft niet van te voren: je kunt gewoon komen als je zin hebt 

om te tennissen en alle speelsterktes zijn welkom. Op de avonden dat er 

Rackettoss wordt georganiseerd, zijn alle aanwezige leden ‘verplicht’ deel 

te nemen aan deze activiteit. Vrij tennissen is niet toegestaan.  

Rackettoss-avonden worden, in de periode van juni t/m oktober, 2 keer per 

maand georganiseerd, voor senioren en laatste jaar junioren. 

Wintercompetitie 

Sinds 2015/2016 wordt de Wintercompetitie samen met enkele andere 

clubs uit Horst aan de Maas ingevuld. Na inschrijving (als individu, koppel of 

team) deelt de organisatie de teams in. Elke ronde wordt een HD, DD en 2 

GD gespeeld. 

Na een aantal speelrondes wordt de winnaar bekend gemaakt op de 

finaledag. De finaledag is over het algemeen vergelijkbaar met een 

gezelligheidstoernooi. 

http://www.htchorst.nl/
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De uitnodiging voor deelname wordt middels de HTC nieuwsbrief naar de 

leden gestuurd. 

 

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende personen: 

Loek Haegens (voorzitter)  tel. 06-40966305 

loekhaegens@home.nl  

Ralf Truijen    tel. 06-21856433   

ralf.truijen@gmail.com  

René van de Geijn   tel. 06-51594490  

rene.vandegeijn@geberit.com 

Melanie Beerkens  tel. 06-41849723 

pierremelanie@online.nl 

Femke Keijsers   tel. 06-53529368 

fkeijsers@me.com 

 

  

http://www.htchorst.nl/
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Wedstrijdcommissie 

De wedstrijdcommissie bestaat uit: interne competitie, externe competitie 

en toernooicommissie. 

Interne Competitie 

Aan het begin van een nieuw seizoen kunnen HTC-leden zich opgeven 

voor de interne competitie. In de interne competitie kan iedereen op 

gewenste tijden spelen: dames enkel, heren enkel, gemengd dubbel, 

damesdubbel en herendubbel. 

Spelers of speelsters van ongeveer gelijke sterkte spelen 3 of meer 

poulewedstrijden. De eindstanden in de poules zullen bepalen welke 

speelsters en spelers kunnen deelnemen aan de Clubkampioenschappen 

finalewedstrijden voor een bepaalde speelsterkte (zie ook 

Toernooicommissie). 

We willen vooral ook nieuwe seniorleden vragen zich op te geven voor de 

interne competitie. Voor deze leden is het een goede kans om zich sportief 

te meten met (nog) onbekende tegenstanders. Ook is het een mooie 

gelegenheid om extra te oefenen. 

De start is in mei en er kan gespeeld worden t/m augustus. Een uitnodiging 

voor opgave komt in het voorjaar via de nieuwsbrief of via de website van 

HTC. Opgave voor de verschillende competities is dan mogelijk via de 

website van HTC, eventueel via inschrijfformulieren in de HTC-kantine.  

Meer informatie over de interne competitie kan worden verkregen bij 

onderstaande leden van de commissie. 

Petra Thijssen    tel. 077-3981559 

Yvonne Hermans   tel. 077-3981717 

Jan Geurts (voorzitter)   tel. 077-3984642 

jajegeurts@kpnmail.nl  

http://www.htchorst.nl/
mailto:jajegeurts@kpnmail.nl
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Externe Competitie 

Naast het tennissen van toernooien is deelname aan een competitie dè 

manier om wedstrijden te spelen. Het geeft gelegenheid je te meten met 

andere spelers in de regio of, in sommige gevallen, zelfs landelijk. Naast het 

beleven van spannende wedstrijden is het natuurlijk ook gewoon gezellig 

om met een team op bezoek te gaan bij andere verenigingen.  

Bij HTC wordt op twee momenten competitietennis aangeboden: een 

voorjaars- en najaarscompetitie. De voorjaarscompetitie wordt doorgaans 

gespeeld tussen april en begin juni, de najaarscompetitie van half 

september tot eind oktober. Beide competities beslaan zeven speeldagen. 

Qua speeldag kan er gekozen worden voor de dinsdag, vrijdag(avond), 

zaterdag of zondag. 

Het is mogelijk om een damesteam, herenteam of gemengd team te 

vormen. Een team bestaat uit minimaal vier spelers en er zijn competities 

voor nagenoeg ieder niveau.  

Inschrijving gaat via www.htchorst.nl. Wanneer de speeldata bekend zijn 

en de inschrijving geopend wordt, zal dit gecommuniceerd worden via de 

site en de digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie, neem contact met ons op via info@htchorst.nl.  

Jan Tax (competitieleider a.i.)  tel. 077-3987562 / 06-18606379 

t.tax@home.nl  

Ger de Bakker      tel. 06-41647903 

gerdiny@gmail.com  

Guido Boots     tel. 077-3988053 

gdboots@home.nl  

http://www.htchorst.nl/
http://www.htchorst.nl/
mailto:info@htchorst.nl
mailto:t.tax@home.nl
mailto:gerdiny@gmail.com
mailto:gdboots@home.nl
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Toernooicommissie 

De toernooicommissie organiseert elk jaar ons open toernooi en de 

clubkampioenschappen.  

Het open toernooi is ook voor niet HTC-leden en wordt altijd gehouden in 

week 26. Het open toernooi kenmerkt zich door een gezellige sfeer waarbij 

op de finaledag een tombola wordt georganiseerd met mooie prijzen. De 

wedstrijden tellen mee voor je KNLTB-ranking. 

De clubkampioenschappen (finalewedstrijden) zijn dit jaar 8 en 9 

september en als voorbereiding zal een onderlinge competitie gespeeld 

worden (zie ook Interne Competitie). 

Iedereen, die wil deelnemen aan de clubkampioenschappen, zal zich 

moeten opgeven voor deze onderlinge competitie. Een opgave hiervoor 

verplicht je echter niet tot deelname aan deze finalewedstrijden maar dit 

moet je dan tijdig aangeven. 

De clubkampioenschappen en de wedstrijden van de onderlinge 

competitie, tellen niet mee voor de KNLTB-ranking. 

 

De toernooicommissie bestaat uit de volgende personen: 

Jan Rambags     tel. 06-55190042  

jan.rambags@ziggo.nl  

Carla Geurts     tel. 077-3984032 

carlageurts@xs4all.nl   

Conny van Rens     tel. 077-3986947 

conny.vanrens@lijbrandt.nl 

Antoon Droesen     tel. 06-21553870 

ahjdroesen@ziggo.nl 

http://www.htchorst.nl/
mailto:jan.rambags@ziggo.nl
mailto:carlageurts@xs4all.nl
mailto:conny.vanrens@lijbrandt.nl
mailto:ahjdroesen@ziggo.nl
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Ans van Issum   tel. 077-3986619 

visje@home.nl 

Ber van Issum   tel. 06-10015054 

visje@home.nl   

http://www.htchorst.nl/
mailto:visje@home.nl
mailto:visje@home.nl
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‘Vutters’groep 

Binnen HTC is er een zogenaamde vuttersgroep actief. Deze vuttersgroep 

bestaat momenteel uit een vijftigtal leden die niet meer werken. Vandaar 

de naam Vuttersgroep. 

Ze tennissen op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur en 

van 10.30 tot 11.30 uur. Er zijn vutters die slechts één keer per week 

tennissen, maar er zijn er ook van 6 uur. Meestal zijn er 15 tot 25 tennisvutters 

aanwezig. Van 10.00 tot 10.30 uur is er koffiepauze. Belangrijk voor de 

sociale kontakten.  

Om 8.55 uur  worden de pasjes van de dan aanwezige leden geschud en 

ingehangen. Dat zelfde gebeurd ook in de koffiepauze. Voordeel van dit 

systeem is dat je zonder een tegenspeler te bellen kunt gaan tennissen en 

steeds met en tegen andere tennissers speelt. 

De vutters verzorgen zelf de kantinedienst. Omdat bijna iedereen hieraan 

meedoet, hoef je maar 3 of hooguit 4 keer per jaar, kantinedienst te doen. 

Overigens is het meedoen aan de kantinedienst op vrijwillige basis. 

De vutters kopen gezamenlijk de ballen in en hebben een lief en leed 

potje. 

Als een lid zich bij de vuttersgroep wil aansluiten, kan hij( inderdaad, de 

vuttersgroep is een mannengroep) op een maandag-, woensdag- of 

vrijdagmorgen naar het tennispark gaan en meteen meespelen. Als hij zich 

na een paar speeldagen "thuis voelt" wordt hij opgenomen in de 

vuttersgroep. 

contactpersonen voor de Vuttersgroep zijn: 

Jan Klaver     tel. 077-3983208 

j.klaver8@lijbrandt.nl  

Jan Driessen   tel. 077-3982254 

j9driessen@hetnet.nl 

http://www.htchorst.nl/
mailto:j.klaver8@lijbrandt.nl
mailto:j9driessen@hetnet.nl

