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INSCHRIJVING BARDIENST 2017 GEOPEND

Vanaf heden kun je inschrijven voor de bardiensten voor 2017.

Als je er snel bij bent heb je de meeste keuze en dan kun je een voor jezelf 
fijne dag en tijdstip uitzoeken.

Het is ook mogelijk om een drukke of juist rustige dienst te kiezen.

Wie er snel bij is heeft de meeste keuze.

Inschrijven kan eenvoudig via de site van vltc, onderdeel “Bardienst” en ver-
volgens “inschrijven”.

In het onderdeel Bardienstbeleid staat informatie over de inschrijfregels en 
andere zaken die van belang zijn.

De Paviljoencommissie hoopt dat iedereen snel reageert.

Bardienst

Rooster



             

Opzeggen voor 1 dec a.s.

van Harte
Dat wensen we iemand toe die langdurig ziek 
is, een baby heeft gekregen of gaat trouwen.

Van harte ......!

Ook als tennisvereniging wensen we dat al 
onze leden toe, maar .... u begrijpt dat alle 
leden niet altijd op de hoogte kunnen zijn van 
het wel en wee ervan.
Dus, help ons, weet u iemand die langdu-
rig ziek is, een baby heeft gekregen of gaat 
trouwen?

Meldt dit dan bij: Stanja Krath: 

     cjawekrath@onsbrabantnet.nl

Een VLTC-kaartje is dan snel gepost.

Deze rubriek heeft alleen dan een kans van 
slagen, wanneer ú er aan mee werkt. 

Wij rekenen op u, meldt de Van ♥♥♥♥♥ aan bij 
Stanja!!

december 2016
7 dec Toss-avond vanaf 19:30 uur
11 dec Bezorging papieren Service 2016-3
21 dec Toss-avond vanaf 19:30 uur

januari 2017
10-1 t/m

30-3
jan
maart

Interne wintercompetitie 2016/2017 deel 2

4 jan Toss-avond vanaf 19:30 uur
05-1 12-1

19-1
jan KNLTB winter outdoorcompetitie 2016/2017

deel 2
14 jan Winter Wollen Wanten Toernooi (jeugd)

Ouder-Kind toernooi
18 jan Toss-avond vanaf 19:30 uur

februari 2017
1 feb Toss-avond vanaf 19:30 uur

15 feb Toss-avond vanaf 19:30 uur

maart 2017
1 maart Toss-avond vanaf 19:30 uur
5 maart Inleveren kopij voor papieren Service 2017-1

maart World Tour Competitie (jeugd)
12 maart Veldhoven Cup (v.h. Gerard Smits cup)
15 maart Toss-avond vanaf 19:30 uur

maart World Tour Competitie (jeugd)
20 maart Algemene Ledenvergadering 2017
26 maart Bezorging papieren Service 2017-1
30 maart Informatieavond voorjaarscompetitie

(Jeugd en Senioren)

Activiteiten
Agenda

2017



Bestuur                

Beste VLTC-leden, 

De herfst heeft zijn weg naar Veldhoven weer gevonden. De 
bladeren zijn van de bomen en de kaarsjes kunnen al vroeg 
aan ‘s avonds. Dat is een gezellige tijd waarin in het algemeen 
iets minder wordt getennist. Gelukkig is dat niet helemaal waar, 
want de KNLTB winteroutdoorcompetitie en onze eigen interne 
competitie gaan volop door. En ondanks dat het een rustige 
periode op tennisgebied lijkt, worden achter de schermen volop 
voorbereidingen getroffen voor het nieuwe tennisjaar. Ik geef 
jullie graag een kijkje achter de schermen.

De paviljoencommissie is druk bezig met de invulling van het 
bardienstschema voor volgend jaar. In dit clubblad lees je hoe je je voor de bardien-
sten kunt inschrijven. Doe dat vooral, want daarmee maak je het de paviljoencommis-
sie makkelijker en houden we de prijzen in onze kantine laag. 
Daarnaast heeft de accommodatiecommissie voorbereidingen getroffen voor de reno-
vatie van de kleedkamers. Op het moment van schrijven van dit voorwoord, moet de 
buitengewone algemene ledenvergadering nog plaatsvinden. Als jullie dit blad lezen, 
is bekend of de renovatie volgend jaar wel of niet zal doorgaan. Hoe dan ook gaat het 
onderhoud van de accommodatie en het park ook in de wintermaanden gewoon door. 
De competitieleiders en technische commissie zijn ook druk met de voorbereiding 
van de voorjaarscompetitie. Zoals jullie op de website hebben kunnen lezen, heeft de 
KNLTB een aantal nieuwe competitievormen bedacht. Dus dat betekent veel verande-
ring en gepuzzel voor de competitieleiders. 
De KNLTB vernieuwt nog meer. De ledenadministratie en het afhangbord waren ook 
aan vernieuwing toe. Dat betekent ook weer nieuwe systemen om mee te werken. 
Zowel de ledenadministratie, de technische commissie als jullie zullen hiermee te 
maken krijgen. Welke gevolgen dit voor jullie heeft, zal via de digitale nieuwsbrief en 
de website worden gecommuniceerd.
De jeugdcommissie heeft ook haar handen vol. In 2016 hebben zich veel nieuwe 
jeugdleden bij onze vereniging aangemeld. Dus dat betekent drukkere trainingssche-
ma’s, drukke en vooral gezellige activiteiten en veel plezier. 
Binnen het bestuur kijken we ook vooruit naar het nieuwe jaar. Dat zal een bijzonder 
jaar worden, aangezien onze penningmeester en secretaris hun stokje gaan overdra-
gen. Komende periode gaan we op zoek naar kandidaten om deze kanjers te vervan-
gen. En via deze weg doe ik ook direct een beroep op en oproep aan jullie. Ben of ken 
jij degene die interesse heeft in een van deze functies, neem dan contact met me op 
of stuur een mailtje aan bestuur@vltcveldhoven.nl. 

En last but not least, is de lustrumcommissie druk bezig met de voorbereidingen van 
de feestactiviteiten voor ons lustrumjaar. In 2017 bestaat onze vereniging namelijk 55 
jaar en dat mag gevierd worden. Wat dat gaat zijn, verklap ik nog niet. Ik raad jullie 
wel aan aan om zondag 2 april en het weekend van 8 tot en met 10 september in jullie 
agenda te blokken. Zet maar een groot rood kruis op die data, zodat je die vrij hebt 
voor de jubileumactiviteiten. In het volgende clubblad lees je hierover meer!

Dan blijft er voor dit moment niets anders over dan jullie een gezellige december-
maand te wensen! 

Met sportieve groet,
namens het bestuur

Myrthe Hinskens

  Van de voorzitter

We heten de volgende leden van 
harte welkom bij VLTC!

Heel erg welkom bij VLTC en 
veel tennisplezier gewenst! 

Saida Ahmed Hassan 2002 9/9

Johan Baetsen 1971 8/7

Fenne Bakker 2009 9/9

Mark van Berlo 1977 9/9

Peter v.d. Boom 1959 8/8

Melinda Brock 1974 7/6

Danae Broumas 2007 9/9

Britt Buiting 2009 9/9

Christel Coolen 1968 9/9

Jeanne Das 1967 9/9

Leon Deijkers 1957 8/8

Ramon Deijkers 1983 8/8

Lotte Fisser 1996 9/9

Colin van Gemert 2003 9/9

Petra Gevers 1968 9/9

Richard Gevers 1969 9/9

Pieter Haans 1968 9/9

Ellis Haans 1970 9/9

Peter van Herk 1960 8/8

Bart Huuskes 2008 9/9

Anita Janssen 1960 8/8

Sebastiaan de Leeuw 1984 9/9

Lorenze van Meteren 2005 9/9

Welkom



Mededelingen

Dinand van Meteren 2007 9/9

Karin Prinsen 1975 9/9

Bianca Rombauts 1974 9/9

Thomas de Smet 2011 9/9

Rens Soeterboek 2006 9/9

Rina v.d. Ven 1959 9/9

Zhaorui Yuan 1974 8/8

Timon van Vlokhoven 2005 9/9

We heten ook de volgende leden 
van harte welkom bij VLTC!

Heel erg welkom bij VLTC en 
veel tennisplezier gewenst! 

Welkom
KNLTB competitie 2017

Je kunt het weer allemaal vinden op onze website www.vltcveldhoven.nl Daar staat de 
nodige informatie over de voorjaarscompetitie 2017 en kunt je ook het inschrijfformulier 
downloaden om je aan te melden voor deelname. We proberen het dit keer te laten lopen 
via de captain van het deelnemende team zodat per team maar 1 inschrijfformulier nodig 
is. De termijn voor in te schrijven staat open tot 6 december 2016.

Er zijn met ingang van dit seizoen 3 nieuwe competitiesoorten.

• de 8/9 competitie. Speciaal voor tennissers met de speelsterkte 8 en/of 9 die het 
maar niks vinden om aan de grote competitie mee te doen, maar toch graag eens 
competitie willen spelen op een wat lager niveau. Duidelijk zal zijn dat het voorname-
lijk gaat om recreatief tennis, maar dan wel in competitieverband, dus met thuis- en 
uitwedstrijden. Er zijn 2 dagdelen waarop gespeeld kan worden en dat is de donder-
dagavond of de zondagmiddag, je mag kiezen voor een van beiden maar dat geldt 
dan wel voor de hele competitieperiode natuurlijk. Er worden 2 dubbels gespeeld en 
de samenstelling maakt niet uit, dus dames kunnen/mogen ook tegen heren spelen. 
Je mag niet 2x in dezelfde samenstelling spelen dus voor een speeldag zijn er 3 
spelers nodig.

• onder 35-competitie. Recreatief spelen in competitieverband tegen spelers van 
ongeveer dezelfde leeftijd en dezelfde speelsterkte  staat voorop in deze competities-
oort. We hebben het dan over spelers in de leeftijd van 17+ en 35- en in de speel-
sterkte 4 tot en met 7.  Het schijnt te zijn dat velen in deze categorie de voorkeur 
geven aan het spelen op de zaterdagmiddag en -avond. Om 17.00 uur staat de het 
begin gepland en men speelt ook normaliter tijdens de competitieweken. Minimaal 4 
spelers per team zijn nodig en er worden dan 4 dubbels gespeeld, dus dan kan zijn 
4xDD, 4xHD of 1xDD, 1x HD en 2 x gemengd. 

• de zomeravondcompetitie. Krijg je er maar geen genoeg van of kun je in het 
weekend niet spelen maar wil je wel aan de competitie meedoen dan kun je je 
aanmelden voor deelname aan de zomeravondcompetitie. Die wordt gespeeld op 7 
woensdagavonden in de maanden mei en juni en je mag hier aan meedoen buiten 
de reguliere competitie om. Je mag hier dus twee keer in een week competitiespe-
len en daar is dan geen dispensatie voor nodig. Deelnemers zijn spelers van 17 jaar 
en ouder en van alle speelsterkten. Uiteraard worden teams wel in diverse klassen 
ingedeeld. Ook hier minimaal 4 spelers en per speeldag ook hier 4x DD of 4x HD of 
1DD+1HD+2xgemengd.

Nieuw is wel dat in deze 3 competitievormen verplicht gespeeld moet worden volgens het 
zogeheten COMPACT SYSTEEM.
Dat houdt in dat in de game bij de stand 40-40 er nog 1x geserveerd wordt voor winst of 
verlies van de game. De tiebreak bij de stand 6-6 in games blijft uiteraard gehandhaafd 
maar een derde set wordt niet gespeeld. Is de stand in sets 1-1 moet je een wedstrijdtie-
break spelen en die gaat tot 10 punten maar uiteraard wel met 2 punten verschil.

Al deze informatie en nog meer vind je op onze website www.vltcveldhoven.nl en als je 
dan nog vragen hebt, mail dan naar competitie@vltcveldhoven.nl  

Wij nemen dan wel contact met je op. Inschrijven vóór 6 december 2016.

Aanmeldingen van 8-6-’16 tot en met 
31-10-2016 zijn hierin verwerkt.



Mededelingen

Verandering Minibaan

Velen, vooral vreemden, was het al opgevallen, dat V.L.T.C. niet meer over een bruikbare ten-
nismuur beschikte. Frans van Hoof en Toon v.d. Loo hoorden dat ook aan en gingen aan de 
slag om daar een passende oplossing voor te zoeken. En dat is op een wonderbaarlijke ma-
nier gelukt. Zij kwamen op het idee om op een en dezelfde plaats beide mogelijkheden, zowel 
minitennis als ook een tennismuur, te verwezenlijken. Dit werd gerealiseerd, door een rijdend 
tennisnet te maken, dat dus weggerold kan worden, als met de muur wil gebruiken. Tevens 
hebben zij de tennismuur van een net voorzien dat boven de muur gespannen is, waardoor de 
ballen niet verloren gaan.
 
Met een simpele handeling ontgrendel je de netpaal, en rol het naar de zijkant van de minibaan.
Zodat de situatie als volgt zal wijzigen.

Toon v.d. Loo en Frans v. Hoof, super bedankt voor dit super idee en de realisering daarvan.

Frans Bergmans

Nieuw afhangbord voor baanreservering
 
Binnenkort krijgen we een nieuw afhangbord voor baanreservering
 
Op dit moment hangen we in via het JIBA afhangbord in de hal van de Stek. Binnenkort zal daar een nieuw systeem 
verschijnen. De details worden later bekend gemaakt. Houd daarvoor onze website en de digitale nieuwsbrief in de 
gaten.



Clubkampioenschappen 2016

Clubkampioenen 2016

Kim Moonen (DE-456)

&

Luuk van Gerwen (HE-45)

Martijn v.d. Pijl (HE-6)

ALLE ANDERE  UITSLAGEN

Categorie 1e prijs   2e prijs   Uitslag

HE-45  Luuk v. Gerwen  Tim Hoogenberk  6-2 6-3
DE-456 Kim Moonen   Eefje v.d. Steen  7-5 6-2
DD-4  Gaby Klootwijk  Myrthe Hinskens
  Kim Moonen   Nicole Wassercordt  
HD-34  Robbin Dielesen  Luuk v. Gerwen  6-3 6-4
  Frank Kunen   Wout v. Sambeek
GD-34  Inge v.d. Weide  Myrthe Hinskens  6-4 6-1
  Has Verouden   Sander v. Asten

DD-5/6  Lenie Crombeen  Trudy Tournoy   7-5 6-2
  Ilse Verhagen   Corry Vervat
HD-5  Ad v. Kemenade  Martijn v.d. Pijl   6-3 3-6 7-6
  Erwin Zimmerman  Bart v.d. Staak
GD-5  Niekie v.d. Ven  Corry Vervat   6-3 6-3
  Bart v.d. Staak   Tiny Couwenberg

HE-6  Martijn v.d. Pijl   Mitchell Cattenstart  6-4 7-5
HD-6  Lenny Lindhout  Rilpho Donker   6-3 6-4
  Tim Hoogenberk  Edwin v.d. Zwart
GD-6  Niekie v.d. Ven  Noortje Kouwenberg  6-2 6-1
  Martijn v.d. Pijl   Bart v.d. Staak



Clubkampioenschappen 2016

Terugblik
Onder werkelijk ideale weers-
omstandigheden hebben  we 
allemaal kunnen genieten 
van een supermooi toernooi. 
Daardoor was het iedere 
dag weer een feestje en een 
mooi vervolg van de vakan-
tie. Het aantal deelnemers 
bleef gelijk (273!)
Het hoofdzakelijk spelen 
op de avonden wordt door 
iedereen als positief ervaren. 
Ook het ruimere aanbod van 
hapjes  werd alom gewaar-
deerd. Dank aan  Sporthuis 
Olympia die de hele com-
missie weer in nieuwe kledij 
stak.
We blijven bezig om het 
toernooi voor iedereen zo 
aantrekkelijk mogelijk te 
houden.

Alle prijswinnaars nogmaals 
proficiat met het behaalde 
resultaat.

Wij danken iedereen die 
heeft meegedaan en 
ook iedereen die heeft 
meegewerkt om dit toer-
nooi wederom succesvol te 
maken.

de toernooicommissie

Vesna Leuverink (DE-7)

&

Floriaan Donker (HE-7)

Categorie 1e prijs  2e prijs  Uitslag

DE-7 Vesna Leuverink Marjo Yücesan 4-6 6-3 6-3
HE-7 Floriaan Donker Rilpho Donker  6-2 7-6  
DD-7 Natasha v.d. Ruit Marielle Heeren 6-3 6-1

Marjo Yücesan  Patricia Langermans
HD-7 Floriaan Donker Leon Rosielle  6-1 6-4

Rilpho Donker Daan Smets 
GD-7 Jenny v. Voorthuijsen  Lonieke v. Hoof 4-6 6-0 7-6

Reggy v. Voorthuijsen  Patrick v. Hoof

Mario Leuverink (HE-8)    

HE-8 Mario Leuverink Remon Pardoel 6-0 6-3
DD-8 Ine v.d. Linden  Dingena Berkvens 6-3 3-6 7-5

Esther v.d. Ven Frija Otter
HD-8 Frans v. Hoof  Jurgen Das

Christ v.d. Voort Johan v.d. Oever
GD-8 Simone Roothans Anita v.d. Steen w.o

Daan Smets Hans v.d. Steen



Competitiekampioenen

Kampioenen
Als deze Service wordt verspreid zijn we alweer begonnen aan de KNLTB winteroutdoorcompeti-
tie. Op donderdagmorgen speelt een damesteam met Ans Vink als captain en op de vrijdagavond 
nemen 5 teams er aan deel. Gemengddubbel wordt gespeeld door 3 teams onder aanvoering 
van René Berkers, Louis van der Putten en Tamara Spruijt. Onze mannen gaan er ook voor en 
hier zijn de captains Jan Bogers en Thomas Wassercordt.

Elders in deze uitgave kunt u weer het een en ander lezen over de voorjaarscompetitie 2017. Je 
kunt je daarvoor, al dan niet via de teamcaptain, voor aanmelden. Competitie spelen in teamver-
band geeft een extra dimensie aan de tennissport, zorgt voor een snellere ontwikkeling als ten-
nisspeler en als extra, maar zeker niet geheel onbelangrijk, geeft het een boost op sociaal terrein. 
Heel veel informatie en inschrijfformulieren vind je op www.vltcveldhoven.nl

Dat is heden en toekomst. Nog maar heel kort in het verleden ligt de najaarscompetitie 2016. 
Maar liefst 18 seniorenteams namen daar aan deel. Heel veel goede resultaten werden er be-
haald en leverden zelfs enkele kampioenen op in de verschillende afdelingen.

Aan de vrijdagavondcompetitie gemengddubbel 17+ namen deel Marjon 
Croonen, Wencke van Maastricht en Rianne Vogels met de heren Steven 
Kuijpers en Roland Mol. Eerste klasse speelden zij en het kampioenschap 
werd behaald mede door de voortreffelijke aansturing van playing-captain 
Ron Willems.

Gemengddubbel 35+ werd in de tweede klasse gespeeld door Jacqueline 
en José Cremers, Ilse van Casteren, Arno van der Broek Winny Bazelmans, 
en uiteraard de captain René Berkers. Hulde, ook zij werden kampioen in hun 
afdeling.

Op de zaterdag speelde een team Gemengd 17+ onder aanvoering van 
Noortje Kouwenberg. Ook dit team werd glorieus kampioen in hun afdeling en 
het team bestond verder uit Niekie van der Ven, Dimphy Nooijen, Bart van der 
Staak, Martijn van der Pijl en Tom Berkers

Namens VLTC hebben wij bovengenoemde spelers natuurlijk al gefeliciteerd 
met het behaalde resultaat. Niet allen zij maar ook wij zijn er uiteraard bijzon-
der trots op.

De TC.



Informatie

 •  

ZATERDAG
21 JANUARI

2017

Aanmelden kandidaten van 17 september tot en met

30 november 2016 via sportgala-veldhoven.nl/aanmelden

WWW.SPORTGALA-VELDHOVEN.NL

THEATER DE SCHALM • 20.00 UUR

SPORTMAN • SPORTVROUW • SPORTTALENT • SPORTPLOEG

Verdien makkelijk geld voor onze club!
VLTC is al een tijdje aangesloten bij het netwerk van SO! Sport. En dat betekent dat jij mee 
kunt sparen voor de vernieuwing van onze sanitaire voorzieningen! Je hoeft er bijna niets voor 
te doen! Makkelijk verdiend toch?

Klik op de QR code hiernaast om de SO! Sport App direct te downloaden. 

VLTC is aangesloten bij het netwerk van SO! Sport en daarom kunnen jullie nu heel eenvoudig 
onze club steunen. Als je de SO! Sport App downloadt help je onze club.
Met de SO! Sport App kun je VLTC het hele jaar door financieel steunen. Zo komt de vernieu-
wing van de sanitaire voorzieningen nog dichterbij.

Als je de App hebt geïnstalleerd, krijg je een bericht van een adverteerder als je op een sport-
locatie komt die is aangesloten bij SO! Sport. Wees gerust, geen tientallen, maar slechts één 
bericht per 24 uur en alleen als je op een aangesloten sportlocatie bent (en de bluetooth van je 
smartphone hebt ingeschakeld).

Kies je er dan voor om dat bericht te bekijken, dan begint de teller voor VLTC te lopen. Want 
deze aandacht is een adverteerder heel wat waard. De SO! Sport App werkt zowel bij thuis- 
als uitspelen en ook als je gewoon eens naar het zwembad gaat.
Voor het eerst in de geschiedenis levert het bekijken van een advertentie dus geld op. Deel je 
de boodschap met je vrienden op sociale media en klikken zij ook op de advertentie, dan valt 
de beloning nog hoger uit!

Relevante advertenties
Je kijkt vrijwillig, in ruil voor extra inkomsten voor VLTC, naar 
een advertentie. SO! Sport vraagt adverteerders daarom 
geen ‘platte’ boodschappen te sturen, maar advertenties die 
aansluiten bij jouw wensen en die één of meerdere van de 
volgende kenmerken hebben: persoonlijk, leerzaam, motive-
rend, grappig of relevant.

Samen doen we mee: download de SO! Sport App en help 
onze club!

Wil je graag meer weten? Check http://www.so-sport.nl



Jeugdnieuws

Prijswinnaars van VLTC

Seth Beelen:      3e plaats oranje 1
Jules Lenis:       3e plaats groen 2
Quinten Donker: 3e plaats JE 11-14
Floriaan Donker: 2e plaats JE 11-17
Milou Heeren:    2e plaats ME 11-14
Seth Beelen & Siem van Hoof: 
                    2e plaats oranje dubbel
Daan Langermans & 
     Fenne Coppelmans: 
                   1e plaats groen dubbel
Floriaan Donker & 
     Quinten Donker: 
                   2e plaats JD 11-17

VJK 2016

In de herfstvakantie hebben 32 fanatieke VLTC kids meegedaan met de Veldhovense Jeugd-
kampioenschappen (VJK). Dit jaar werd het VJK bij Metzpoint gehouden. In totaal hebben 
106 kids meegedaan. Dit jaar is ook TV Meerhoven aangesloten bij het VJK. De week begon 
met een gezellige trainingsdag op maandag, waar veel kinderen aan mee hebben gedaan.
De hele week is er fanatiek en sportief getennist en hebben ook diverse VLTC-kinderen op de 
finaledag een wedstrijd gespeeld.
We kunnen terug kijken op een geslaagde tennisweek! In 2017 wordt het VJK bij De Korrel 
gespeeld.

Najaarscompetitie 
In de najaarscompetitie hebben 6 jeugdteams meegedaan. Er is super goed gepresteerd. 
Twee teams zijn zelfs kampioen geworden. Het gaat Gemengd 1 t/m 14. Milou, Donna, Stan, 
Koen Stijn en Quinten gefeliciteerd! Jongens 1 t/m 14 is ongeslagen kampioen geworden. 
Florian, Sem, Twan , Daan , Xander en William ook jullie gefeliciteerd met deze knappe pres-
tatie. De andere teams zij als volgt geëindigd:
Gemengd 2 t/m14 jaar 3de plaats
Meisjes 1 t/m 14 jaar 2de  plaats (op 1 punt!)
Meisjes 1 t/m 17 jaar 4de plaats
Gemengd 1 t/m 17 jaar 5de plaats



Jeugdnieuws

Clash De Korrel-VLTC
Zondag 13 november hebben de VLTC kids tegen de kids van De Korrel gespeeld. In de Hei-
berg zijn vele spannende partijen gespeeld maar onze VLTC Kids gingen met de winst naar 
huis. Eindstand van dit toernooi was 159-134 voor onze kids. Chapeau!!

World Tour 2017
In 2017 verandert er een en ander in de opzet van de Tenniskids World Tour. De Groene 
competitie verhuisd van de woensdagmiddag naar de zondag. De wedstrijden voor Rood en 
Oranje worden niet meer standaard op de eerste zondag van de maand gespeeld maar vanaf 
komend voorjaar in 3 blokken buiten de competitiezondagen om. De wedstrijden worden nu 
gespeeld in maart/april, juni en september/oktober. Bij Oranje worden de tie-breaks vervan-
gen door normale games. We houden jullie op de hoogte.

Winter Wollen Toernooi  zaterdag 14 januari 2017
Op zaterdag wordt het inmiddels traditionele Winter Wollen Wanten Toernooi gespeeld. Dit 
jaar gaan de kids niet alleen onderling wedstrijden spelen maar doen ze dit samen met een 
van hun ouders. Met heerlijke oliebollen zullen we ook de inwendige mens verzorgen. Het zal 
weer een gezellioge boel worden.



   Clubkampioenschappen Jeugd 2016

beste bij de jongens

Floriaan Donker

beste bij de meisjes

  Milou Heeren

Categorie   1e prijs   2e prijs

JUNIOREN
Enkel  JE 11-17  Floriaan Donker   Quinten Donker
Enkel  ME 11-14  Milou Heeren   Donna Das
Enkel  JE 11-14  Quinten Donker   Jurre Bijnen
Dubbel JD 11-14  Stan Bijnen   Sem Coppelmans 
    Twan Sekeris   Stijn Langermans
Dubbel MD11-14  Donna Das   Judith Lutke Willink
    Milou Heeren   Maud Scheepers
Dubbel GD11-17  Milou Heeren   Dagmar Diender
    Quinten Donker   Bart Baetsen
Groen
Enkel  1   Thijs Wassercordt  Loek Pardoel
Enkel  2   Willemijn Hamburg  Jules Lenis
Dubbel    Fenne Coppelmans  Max Verhoeven
    Daan Langermans  Thijs Wassercordt
Oranje
Enkel 1   Daan v. Oirschot  Seth Beelen
Enkel  2   Sofie Lenis   Siem v. Hoof
Dubbel    Daan v. Oirschot  Seth Beelen
    Imke Wassercordt  Siem v. Hoof
Rood
Enkel    Fabian Beele   Luc Buiting

Clubkampioenen 2016


