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VLTC  Service

QR - code VLTC
(Wat is een QR-code? 

zie blz. 2)

In dit nummer:

• Activiteitenagenda
• van de Voorzitter
• Welkom nieuwe leden
• Lente mix competitie
• Clubkleding
• Nieuwe ingang
• Nieuw baanonder-

houd
• Wist u dat
• Energieverbruik
• Ledenpasjes
• Bardiensten
• IVA
• Competitie medede-

lingen
• Jeugdcompetitie
• Winter Wollen Wanten
• Tenniskids

Krijgt VLTC een nieuwe ingang ?

                   lees verder op blz. 5



QR- code
Een QR-code is een bepaald type tweedimen-
sionale streepjescode De letters QR zijn een af-
korting van Quick Response (“snel antwoord”).

Bent U in het bezit van een smartphone of een 
tablet dan moet U een app downloaden om de 
QR-code te kunnen lezen (b.v. QuickMark)

U richt de camera van de smartphone op de 
QR-code en de telefoon vertaald de code in de 
URL www.vltcveldhoven.nl

U zit nu meteen op de website van VLTC.

Makkelijk toch !

maart 2014
23 maart Open dag bij VLTC
27 maart Informatie KNLTB voorjaarscompetitie
30 maart Openingstoernooi en introductie nieuwe leden

april 2014
2 april Maandelijkse Toss-avond

april-juni District - en bondscompetitie
6 april World Tour (jeugdcompetitie)

22 april Inleveren kopij Digitale Service

mei 2014
1 mei Lentemix competitie
4 mei World Tour (jeugdcompetitie)
7 mei Maandelijkse Toss-avond
31 mei Einde competitiefeest (Senioren)

juni 2014
1 juni World Tour (jeugdcompetitie)
2 juni Inleveren kopij Service Nr. 2
3 juni Inleveren kopij Digitale Service
4 juni Maandelijkse Toss-avond
15 juni Einde competitiefeest (Jeugd)

16-22 juni VTK Open Toernooi - de Korrel
21 juni Rood-Oranje Toernooi (Jeugd)
22 juni Familie Toernooi
23 juni Bezorging “Papieren” Service

+ Inschrijfformulieren Clubkampioenschappen
30-6/7 juni Open Toernooi bij de Hogt

Activiteiten
Agenda

2014



Bestuur                

Beste leden, 

Voor jullie ligt de eerste Service van 2014. Met de eerste Ser-
vice luiden we min of meer het nieuwe tennisseizoen in. 

Wat een mooi moment! 

Op de baan doen we dat met het openingstoernooi op zon-
dag 30 maart a.s. en de gelijktijdige introductie voor nieuwe 
leden. En in de week daaropvolgend start ook alweer de KNLTB 
voorjaarscompetitie. We hebben weer veel teams die op een 
sportieve en gezellige manier de strijd aangaan. Een aantal van 
die teams heeft zelfs van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
competitietraining te volgen. Dat belooft veel goeds! 

Uiteraard hopen we dat we met een groot aantal teams een kampioensfeestje kunnen 
vieren tijdens het einde competitiefeest op 31 mei! Heel veel succes en plezier al-
lemaal! En weet… meedoen is (meestal) belangrijker dan winnen! 

Speel je geen KNLTB competitie, maar wil je wel een wedstrijdje spelen? Sluit dan 
een keer aan bij onze maandelijkse toss-avond. Of schrijf je in voor de Lentemix-
competitie. Meer informatie hierover vind je op de website. 

Onze jongste leden kunnen we overigens elke maand zien schitteren op de baan. 
Onder de vlag van de KNLTB World Tour competitie spelen zij op elke eerste zon-
dagochtend van de maand de rood- en oranje competitie. Kom hen gerust een keer 
aanmoedigen! De exacte data staan in de evenementenkalender op onze website. 

In deze Service lees je meer over de jeugdcompetities. Daarnaast blikt de jeugdcom-
missie terug op het winter wollenwantentoernooi. 

Verder zijn er bijdragen van de paviljoencommissie en de accommodatiecommissie, 
waarin zij onder andere verslag doen van de uitgevoerde baanonderhoudswerkzaam-
heden. 

Kortom, genoeg te lezen in deze Service! Veel plezier ermee. 

Ik hoop jullie snel weer op het park of op de baan te zien! 

Met sportieve groeten, 
namens het bestuur

Myrthe Hinskens

  Van de voorzitter We heten de volgende leden van 
harte welkom bij VLTC!

We wensen u veel 
(tennis)plezier bij VLTC

Wij nodigen jullie (nogmaals) uit 
voor de introductie op zondag 
30 maart a.s. Kijk op de website 

voor meer informatie. 

Daan v.d. Akker 2001 8/8

Rink Audenaerde 2006 9/9

Martijn Barbiers 1995 8/8

Daan v. Dam 1998 8/8

Tim v.d. Donck 1988 4/4

Ghislaine Dromers 1999 8/7

Miriam Elberse-v. Berlo 1967 8/8

Jan Gijsbers 1943 8/8

Edwin v. Hees 1971 9/9

Ans Heezemans-Vink 1950 8/6

Peter v. Herk 1960 8/8

Karin v. Herk 1966 8/7

Stijn Jansen 2007 9/9

Joelle der Kinderen 1999 8/8

Niels Koks 1995 4/3

Frank Kunen 1991 5/5

Guido Pieters 1994 7/7

Anita v.d. Steen 1968 8/7

Hans v.d. Steen 1967 8/8

Sanne Tijssen 1984 9/9

Monique Verhoef 1965 8/8

Paul Vermeer 1977 6/6

Fee Vogels 2001 8/8

Fleur Vogels 2003 8/8

Ingrid Vogels 1975 8/7

Juul Vogels 2003 8/8

Mees Vogels 2004 9/9

Wendy Vogels 1972 8/8

Marian Webster 1965 6/7

Peter v. Weert 1978 9/9

Linda v.d. Werf-Gilden 1975 8/8

Nadija v. Wijk 1983 9/9

Roxane Wijnen 1999 9/9

Aanmeldingen tussen 1-11-‘13 en 26-2-
2014 zijn hierin verwerkt.

Welkom



Toernooien

Lente Mix Competitie

•	 Gezellig een avondje gemengd-dubbel spelen?

•	 Dat kan als je je opgeeft voor de L.M.C. competitie

•	 Je schrijft individueel in. Je hoeft dus geen partner te zoeken. We gaan proberen om u elke 
keer met een andere partner te laten spelen

•	 Er worden uitsluitend Gemengd-Dubbels gespeeld

•	 Anders dan in 2013: Er worden 3 banen gereserveerd van 19.30 – 22.00 uur en 75 minuten 
per partij. Vroeger klaar; dus gezelliger in de Stek.

•	 We spelen op de dinsdag- en donderdagavonden.

•	 In de periode van 6 mei tot 3 juli

•	 Je kunt inschrijven t/m 20 april

•	 We willen zoveel mogelijk wedstrijden op niveau en van gelijke sterkte indelen.

•	 Nog meer weten?  Vraag het aan Frans Bergmans of Frans van Hoof

Dus geef je op d.m.v. een mail naar frans.bergmans@planet.nl of een briefje met naam, email-
adres en de data waarop je niet kunt spelen in de brievenbus bij de Stek, 
met de vermelding L.M.C. 2014

Frans & Frans

Jurkje jr.en sr.TrainingspakkenShort en rokje
 jr. en sr.

Ook beschikbaar:

Boy’s en Girls polo: € 25,00

Dames of heren polo: € 27,50

Dames tank of heren shirt: € 25,00

Heb jij de VLTC clubkleding al besteld?

In samenwerking met Sporthuis Olympia biedt VLTC haar leden 
de mogelijkheid om officiële clubkleding te kopen. Dankzij de 
medewerking van Sporthuis Olympia is deze clubkleding van 
Wilson heel scherp geprijsd.

De kleding wordt voorzien van de logo’s van Sporthuis Olympia 
en van VLTC (deze zullen klein worden gedrukt). Iedereen kan 
de kleding kopen, dus of je nu wel of niet in een competitieteam 
speelt.

De kleding kan op elk moment in de winkel worden gepast 
en besteld! Dus ook tijdens het tennisseizoen. In overleg met 
Sporthuis Olympia kan dan worden bepaald wanneer levering – 
mede i.v.m. het drukken van de logo’s – mogelijk is. 

Wilson heeft ons laten weten dat deze kleding ook in 2015 nog 
leverbaar zal zijn; daarom hebben wij voor deze kledingserie 
gekozen.
We hopen dat jullie de kleding allemaal met trots zullen dragen!

Een indicatie van de kosten zie je hiernaast.

Een volledig overzicht is te vinden op
http://www.vltcveldhoven.nl/clubkleding/ 

Hier vind u alle kleding incl. prijzen. 



Accommodatiecommissie

(Op de voorpagina is een 
grote schets te zien)

Nieuwe ingang voor onze tennisaccommodatie

Op 29 juni 2011 heeft Basko een eerste schetsontwerp gemaakt voor een nieuwe entree.
Dit plan is in 2012 besproken met VLTC maar bleek financieel voor ons niet haalbaar om-
dat wij al onze reserves nodig hadden voor de aanleg van baan 9 en 10. (Van Gravel naar 
Provison).
Basko had in verband met een flinke uitbreiding van hun jeugdleden behoefte aan uitbreiding 
van hun velden en ook zij vonden de bewegwijzering, entree met fietsenstalling van zo’n 
kostbaar sportpark beneden elke maat. Veel leveranciers en bezoekers hadden moeite om 
BASKO/VLTC te vinden.
Echter door de crisis kon de Gemeente Veldhoven aan hun uitbreidingsplannen geen ge-
stalte geven en werd dit voorlopig op de lange baan geschoven.
De laatste ontwikkeling is nu, (feb 2014) dat Basko de financiering voor een extra veld haast 
rond heeft gekregen en dat zij dit jaar met de aanleg hoopt te kunnen starten. (Bij baan 8 ).
Daardoor komt de nieuwe ingang weer ter sprake omdat bij drukte als beide verenigingen 
actief zijn bij de hoofdingang chaotische toestanden optreden wat extra versterkt wordt als 
ook onze rolstoelers acte de presence geven.
Het bestuur van VLTC heeft nu ook de wens uitgesproken om een eigen ingang te realiseren 
in samenhang met de gezamenlijke HOOFDINGANG .
Wij als Accommodatie Commissie gaan ons dit jaar bezighouden hoe we dit gefaseerd aan 
kunnen gaan pakken. 

Aan de orde komen dan:

1.	 Willen we een volledige scheiding tussen Basko en VLTC (met een hek tussen gebou-
wen en sportvelden)

2.	 Een gezamenlijke fietsenstalling op het terrein van de ”jeu de boules” banen.
3.	 Een nieuw en groter terras bij baan 9 en 10
4.	 Een keerwand tussen baan 9/10 en het nieuwe terras.
5.	 Waar komt de nieuwe ingang in ons paviljoen, rekening houdend met inhangsysteem, 

alarm, garderobe en tenniskast.
6.	 Wat voor VLTC ingang (van fietsenstalling naar baan 9 over nieuwe terras) b.v. een 

tourniquet draaideur met pasjescontrolle
7.	 Plaatsen van een beveiligingscamera en onze verouderde alarm installatie laten verval-

len
8.	 Toegangsdeur naar kleedkamers aanpassen (staan nu altijd open).

Al deze vragen moeten worden opgelost, met een prijskaartje voor de aparte onderdelen 
waarna een beslissing kan worden genomen.

Er zal een commissie moeten worden samengesteld die regelmatig in de papieren Service 
zal rapporteren. 

Inmiddels heeft BASKO zijn plannen betreffende hun Terras en Hoofdingang al wat aange-
past.
Al met al genoeg stof om over te praten/denken en doen.

Namens de Accommodatie Commissie,
Mart Noordraven .



Accommodatiecommissie

Wist U dat.....

Dat er op het tennispark 
ook  2 Jeu de Boules 
banen liggen

Dat de Jeu de Boules 
club  van VLTC op zoek 
is naar nieuwe leden 
zowel Dames en Heren

Ook niet leden van 
VLTC zijn welkom

De Jeu de Boules club  
speelt elke woensdag-
morgen van  10.00 uur 
tot 11.30 uur

Bij voldoende deelname 
kan er ook op alle an-
dere dagen gespeeld.

Bijvoorbeeld gelijk met 
het veteranen tennis

Voor veel meer infor-
matie en mogelijkheden 
kan je bellen naar

John Mantingh 
Tel 040-2536881

Nieuw Baanonderhoud

Op 24 februari 2014 heeft de Accommodatie Commissie het volgende afgesproken.

Tot nu toe was het Parkonderhoud en Baanonderhoud verdeeld over twee instanties, te weten:
Park: Toon v/d Loo en de Banen: Piet Meulensteen
Doordat Piet nog steeds in het revalidatieproces zit en wij inmiddels overtuigd zijn dat er een 
veel intensiever onderhoud gepleegd moet worden om de wateroverlast, die we gehad hebben, 
te bestrijden, hebben we gemeend deze tweedeling voorlopig op te heffen en tot één uitvoeren-
de instantie over te gaan; te weten PARK en BAANONDERHOUD onder verantwoordelijkheid 
van Toon v/d Loo en Jan v/d Bilt.
1.	 Het wekelijkse groot onderhoud wordt in principe iedere woensdag uitgevoerd, en zal in de 

praktijk ongeveer 35 keer per jaar zijn.
2.	 Dit wordt gedaan door 3 personen, waarvan 1 de tractor bestuurd.
3.	 Er worden totaal 5 tractorbestuurders aangezocht en ingewerkt
 - Toon v/d Loo
 - Ton de Kok
 - Jan v/d Bilt
 - ..........
     - .........
4.	 De werkzaamheden zijn:
 - Baan schoonblazen en rommel verwijderen
 - Toplaag van buiten naar binnen brengen, handmatig en eventueel bijvullen
 - Banken buiten de banen plaatsen
 - Opruwen met tractor en blauwe Driehoeks borstel
 - Met rubbermat, achter de tractor, egaliseren
 - Banken terugplaatsen
 - Nethoogte controleren
5.	 Bijkomende werkzaamheden:
 - Afvalbakken legen
 - Vegen van looppaden en terrassen
 - Schoenborstels en waterbakjes verschonen
 - In oktober-november-december- dagelijks de banen schoonblazen (eikels en blad)
 - Twee maal per jaar coniferen snoeien
 - Tegen mos en alg de buitenkant van de banen behandelen met ijzersulfaat, 4x p/j.
6.	 Het technisch onderhoud van tractor, trekker, blazer en snoeischaar valt onder Toon v/d Loo.
7.	 Wij verwachten dat de vrijwilligers minstens 6 uur p/w aan baanonderhoud en assistentie bij 

het parkonderhoud moeten gaan besteden. Dit was 2 dagdelen voor 2 personen, dus haast 
30 procent meer werk.Wel krijgen wij een aangepast, goedkoper onderhoudscontract met 
Oranjewoud.

8.	 Ook zal bij het jaarlijkse GROOT onderhoud door Oranjewoud (alleen prikrol) onze eigen 
onderhoudsploeg de andere werkzaamheden gaan uitvoeren.

9.	 Iedere maandagochtend zal bepaald worden of en wanneer groot onderhoud zal worden 
gepland. 

Namens de Accommodatie Commissie, 
Mart Noordraven



Accommodatiecommissie

Leden-
administratie

Pasfoto

Vindt u dat u niet meer lijkt 
op uw ledenpasfoto?
Stuur een nieuwe pasfoto 
naar 
Co Crombeen
de Verver 12
5506 BE Veldhoven.

Ledenpasjes

Bij deze Service treft u een 
envelop aan met daarin uw 
ledenpasje(s) voor 2014.
Tenminste als u aan uw 
financiele verplichtingen 
hebt voldaan.
De oude pasjes komen 
hierbij te vervallen. Vanaf 1 
april kunt u hiermee ook niet 
meer inhangen via het JIBA-
inhangsysteem.
Controleert u even of de 
gegevens op uw nieuwe 
pas correct zijn en of het 
e-mailadres in het JIBA-
systeem nog klopt.
Wijzigingen kunnen uitslui-
tend via de ledenadminis-
tratie.

Energieverbruik VLTC

Op verzoek van het bestuur zijn, vanwege het hoge energieverbruik, alle stroomverbruikers 
in kaart gebracht en worden maandelijks de meterstanden van gas en elektra opgenomen. 
Tevens kijken we waar we bezuinigingen kunnen realiseren tegen acceptabele kosten.
Voor elektra hebben we 2 aparte groepen-kasten in 2011 geïnstalleerd nl. Baanverlichting 3x 
80A en De Stek en kleedkamers 3x 40A.
We hebben piek en daltarief oftewel hoog Is H en laagtarief Is L, het laagtarief geldt vanaf 
21.00 tot 7.00 uur en in het weekend en de feestdagen.
Vanwege de complexe materie van belastingen en netbeheerskosten is het ondoenlijk om 
het eindtarief voor H en L te berekenen, het omgerekende totaaltarief voor de Baanverlich-
ting is 21cent per kWh en voor De Stek 20 cent per kWh, het voorschot-bedrag is nu respec-
tievelijk €400 en €300 per maand, totaal dus €700 per maand.

In 2013 hebben we 5390 kWh (12%) minder verbruikt dan in 2012. Dit kwam o.a. door baan-
verlichting na wedstrijden eerder uitschakelen, minder TL buizen en gloeilampen (totaal ca. 
500W, bewegingsschakelaars kleedkamers en toiletten en pompschakelaars voor vloerver-
warming (60W)

Onderstaand een tweetal grafieken die de vergelijking maken tussen het electrisch verbruik
van 2012 en 2013.

Vanaf januari 2013 is het gasverbruik in kaart gebracht, zie grafiek.

Namens de ACC 

Ton de Kok



Paviljoen commissie

Onze   Huisregels  

Voor  Alcohol

<25 jaar? 

Laat je 
legitimatie                

zien

Geen 18 jaar dan 
geen Alcohol

100% BoB is 0% op

Genoeg op?
 We schenken niet 

door                    

 

Bardiensten

VLTC-leden houden samen onze kantine draaiend. Iedereen draait minimaal twee bardien-
sten per jaar (meer mag ook). Dat is een goede manier om het verenigingskarakter levend te 
houden en de prijzen in de kantine laag te houden. Je ontmoet er nog eens andere mensen 
en je leert de leden goed kennen.

Het plannen van de bardiensten en het inschrijven hierop gaat via www.afhangen.nl. Je kunt 
daarop inloggen met de inloggegevens die je hiervoor hebt ontvangen en aangeven wan-
neer je je bardienst wilt draaien.

Ieder senior lid tot en met 70 jaar draait bardiensten. Vrijgesteld hiervan zijn de rollers onder 
ons. Wil je echt geen bardienst draaien, dan geef je dat telefonisch of per e-mail door aan de 
Paviljoencommissie; dan betaal je een extra lidmaatschapgeld van € 40,-. Mocht je onver-
hoopt je minimale 2 bardiensten niet kunnen draaien, dan wordt dit bedrag als boete geïn-
casseerd (€ 20,- per bardienst).
Nieuwe leden hoeven in het eerste jaar (dat loopt tot 1 januari volgend op de ingangsdatum 
van lidmaatschap) niet noodzakelijk bardienst te draaien. Wil je in het eerste jaar geen bar-
dienst draaien? Geef dit per e-mail door aan de paviljoencommissie.

Na een eerste jaar van bardiensten plannen via www.afhangbord.nl kunnen we concluderen 
dat de afgelopen zomer alles goed is verlopen, maar dat in het tweede deel, winter 2013, er 
erg veel plaatsen open zijn gebleven. Dit, terwijl er toch nog een redelijk groot aantal leden 
is dat niet aan zijn of haar verplichting heeft voldaan en ook niet heeft aangegeven geen 
bardienst te willen draaien. Dit is erg jammer en tevens erg lastig voor de PC en dit zien we 
graag nog wat verbeteren in het komende seizoen. Binnenkort zal het inschrijven voor het 
seizoen 2014 worden geopend en dient u zich opnieuw in te schrijven voor twee bardien-
sten. Deze inschrijving geldt dan voor 2014. Houd hiervoor de mail in de gaten.

Met sportieve groet, 
De PC.

Sleutel organiseren 

Sleutelbeleid 2014 ‘s Morgens 
De eerste bardienst ± 9.00 uur van dinsdag tot en met zaterdag haalt de sleutel bij bak-
ker Driessen Kromstraat 40 en brengt de sleutel daar ook terug (legitimeren met VLTC 
pasje)

Sleutelbeleid Avonds
De bardienst van 19.00 uur van maandag t/m vrijdag melden bij de trainer Frank Bierhui-
zen op baan 9  en 10. 
Tijdens de basisschoolvakantie (26-4 t/m 5-5 meivakantie, 12-7 t/m 24-8 zomervakantie, 
18-10 t/m 26-10 herfstvakantie) is er geen tennistraining, de sleutel halen en terugbren-
gen bij Fam vd Camp, Korze 13, (legitimeren met VLTC pasje) 

Sleutelbeleid Zondag morgen
Als op zondagmorgen ‘’De Stek’’ niet open is, de sleutel halen en terugbrengen bij Fam 
vd Camp (legitimeren met VLTC pasje)

Sluiten van ,,De Stek’’
De laatste bardienst sluit de Stek met de sleutel die in het mandje boven op de kapstok ligt                                                                                       
Na sluiten die sleutel weer door de pijp naar binnen laten glijden

De PC commissie



Paviljoencommissie

IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik)

De IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik), is ontwikkeld door het Nationaal Instituut 
voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie in opdracht van het NOC*NSF en wordt 
aanbevolen voor vrijwilligers van o.a. sportverenigingen.
De bedoeling van deze instructie is, om jullie op de hoogte te brengen van de Drank- en 
Horecawet en verantwoord alcohol gebruik in sportkantines.
 
De eis van de overheid is dat de bardiensten worden ingedeeld met minimaal één persoon 
die deze instructie heeft gevolgd.
 
Het gevolg van het niet nakomen van deze afspraak over de IVA zou kunnen zijn, dat het 
paviljoen voor een periode gesloten zou kunnen worden. En dat willen we niet.
 
De Paviljoen Commissie vraagt iedereen die de IVA-instructie certificaat nog niet heeft, deze 
te volgen via www.nocnsf.nl/iva.

Het behaalde certificaat kun je downloaden als je de instructie met succes hebt gevolgd. 

Blijf het proberen tot je het certificaat behaald hebt. Mail het daarna naar 
horeca@vltcveldhoven.nl

De onderstaande 138 leden van VLTC hebben het certificaat verantwoord alcoholschenken 
gehaald . Als u naam er niet bij staat ga dan naar www.nocnsf.nl/iva en haal het certificaat.

We zijn er heel blij mee als u dat doet

Of als u een ander Horeca diploma /certificaat heeft stuur het naar  horeca@vltcveldhoven.nl  

Bij voorbaat dank
De paviljoen commissie

 Achternaam Voornaam Certificaat 
behaald
1 Aarts Miel 20-03-13
2 Bakermans Mart 15-03-04
3 Bergen, van Yvonne 07-04-13
4 Bergmans Frans 22-06-13
5 Bilt, van de Jan 15-03-04
6 Bos Jan 26-06-13
7 Camp  van de Rene 18-03-13
8 Casamento Saro 08-07-13
9 Casteren, van Ilse 27-03-13
10 Cremers Jose 29-03-13
11 Crombeen Co 15-03-04
12 Crombeen Lenie 15-03-04
13 Dahmani Nadia 25-04-13
14 Deursen, van Jan 15-03-04
15 Deursen, van Riet 15-03-04
16 Dielesen Gerard 16-10-13
17 Dierckx Annie 15-03-04
18 Dierckx Fer 06-11-13
19 Dirks Wil 15-03-04
20 Drunen, van Bert 15-03-04
21 Eertwegh, v.d. Bert 15-03-04
22 Essers Silvia 15-03-04
23 Gaikema Marianne 15-03-04
24 Geloven, van Gustav 15-03-04
25 Goeijers Bert 15-03-04
26 Groenen Frans 15-03-04
27 Gulik Emmy 22-11-13
28 Haas, de Johan 24-03-13
29 Haneveer Frank 01-04-13
30 Heemskerk Ank 15-03-04
31 Heemskerk Jacques 17-09-13
32 Heeren Lisette 22-11-13
33 Heeren Wim 22-11-13
34 Hees, van Jacq 15-03-04
35 Hendriks Ger 15-03-04
36 Heuvel  van de Jack 19-06-13
37 Hinskens Myrthe 12-04-13
38 Hoeks Piet 15-03-04
39 Hoof, van Mia 15-03-04
40 Hoof, van Frans 03-07-13
41 Hout van  Ad 08-05-13
42 Jansen Jaap 13-07-13
43 Jongh de Piet 25-06-13
44 Kalf John 09-05-13
45 Kantelberg Frank 22-06-13

46 Kemp Yvonne 25-08-13
47 Klaassen Joop 15-03-04
48 Klootwijk Johan 20-11-13
49 Kok de  Ton 09-10-13
50 Kole Arjan 18-03-13
51 Krath Stanja 05-10-13
52 Krath Peter 05-10-13
53 Kuijper Ralph 08-10-13
54 Kuijper Wendy 29-10-13
55 Kuijpers Frans 15-03-04
56 Kuijpers Loes 15-03-04
57 Kuijpers Steven 01-05-13
58 Kuijpers Suzanne 17-05-13
59 Langermans Jeroen 14-10-13
60 Langermans Patricia 14-10-13
61 Leengoed van Lucia 25-12-13
62 Leuverink Mario 26-04-13
63 Leuverink Vesna 26-04-13
64 Loo, v.d. Toos 15-03-04
65 Maasakkers van Martijn 25-12-13
66 Manders Toine 15-03-04
67 Meijers Jeanneke 15-03-04
68 Meijers Rene 15-03-04
69 Mol Jaap 20-10-13
70 Mol Roland 29-10-13
71 Mol, van Marja 11-04-13
72 Mol, van Marno 15-03-04
73 Mol, van  Anita 21-11-13
74 Moonen  Jac 10-09-13
75 Nier, de Theo 23-03-13
76 Oetelaar, v.d. Netty 15-03-04
77 Overmars Nolly 15-03-04
78 Pater Frank 23-03-13
79 Peeters Wil 08-10-13
80 Plas Maurits 25-03-13
81 Plas van der Rob 24-11-13
82 Plas van der Susanne 24-11-13
83 Pruysers Ad 15-03-04
84 Putten van der Irma 21-05-13
85 Putten van der Louis 21-05-13
86 Rademaker Paul 19-06-13
87 Ras Michiel 01-04-13
88 Rooijakkers Wim 15-03-04
89 Sanders Wim 25-03-13
90 Sanders Bram 15-03-04
91 Sanders-Heijnen Marianne 15-03-04
92 Schermij Ries 20-07-13

93 Schmeink Charl 08-01-13
94 Schmeink Carien 28-11-13
95 Schmeink Anne 28-11-13
96 Schmidt Eric 12-04-13
97 Slaats Annie 15-03-04
98 Slijkhuis Berry 15-03-04
99 Smeets Wim 17-04-13
100 Smits van Andel Dicky 16-07-13
101 Smulders Henk 15-03-04
102 Snijders Ben 10-07-13
103 Soe-agne Carmen 10-07-13
104 Sprang, van Pieter 16-04-13
105 Sprang, van Monique 20-03-13
106 Spruijt Tamara 28-04-13
107 Steen van der  Anita 26-01-14
108 Steen van der  Hans 26-01-14
109 Stokmans Mieke 09-10-13
110 Swaans Pouline 09-10-13
111 Teeffelen, van Ilonka 15-03-04
112 Tompson Ineke 18-03-13
113 Velden, v.d. José 15-03-04
114 Verhagen Esther 05-04-13
115 Verhagen Rob 10-04-13
116 Verhoeven Rene 09-07-13
117 Vermelis Ton 15-03-04
118 Verouden Cees 15-10-13
119 Vervat Corry 28-12-13
120 Visser Angelique 22-11-13
121 Visser Philip 23-11-13
122 Vlerken Wim 19-09-13
123 Vleut v.d. Tonnnie 09-07-13
124 Voermansns Malaika 19-03-13
125 Vries, de Dennis 30-03-13
126 Vugt, van Annie 15-03-04
127 Waterreus Joyce 09-10-13
128 Weide van  de Dave 13-07-13
129 Weide van de  Inge 13-07-13
130 Wielen, van der Peter 18-03-13
131 Wildenberg van den Frans 22-07-13
132 Willems Karin 06-04-13
133 Willems Ron 26-10-13
134 Willems Patrick 03-11-13
135 Winter, de Attie 15-03-04
136 Woerdt van de Hans 04-06-13
137 Zandwijk, van Elly 29-03-13
138 Zandwijk, van Chris 29-03-13



Paviljoen commissie
Mededeling voor competitieteams van de voorjaatscompetitie 2014

Beste mensen,

Bij thuiswedstrijden tijdens de voorjaarscompetitie is het gebruikelijk dat het verteer door de 
teams niet direct wordt afgerekend, maar op een barformulier wordt aangetekend en op het eind 
van de dag afgerekend.
Helaas hebben wij moeten constateren dat dit in 2012 soms niet goed is verlopen en zijn er 
behoorlijke discussies geweest over het soort en het aantal afgenomen consumpties. Enerzijds 
door vermeend ‘misbruik’ – er wordt bij de bestelling teveel geroepen “zet maar op rekening 
team X” -  anderzijds door het wisselen van de barbezetting zijn wellicht consumpties op een 
verkeerde rekening terecht gekomen.
Enkele jaren geleden hebben wij een systeem gehad waarbij een team een genummerde bar-
kaart kreeg aangereikt en dat nummer werd op het barformulier aangegeven. Enkel en alleen op 
vertoon van de barkaart konden consumpties worden besteld en worden meegenomen. 
In 2012 is dit gebruik nauwelijks toegepast.
Wij beseffen dat het hanteren van een dergelijke barkaart misschien niet helemaal gebruiks-
vriendelijk kan worden genoemd maar wij vinden toch dat dit systeem met ingang van de ko-
mende competitie weer moet worden ingevoerd. Wellicht kunnen op deze manier misverstanden 
over en weer worden voorkomen.

Enkele korte richtlijnen
•	 het thuisspelend team krijgt bij aanvang de barkaart met nummer aangereikt
•	 het nummer van de barkaart wordt op het formulier aangetekend
•	 (de aanvoerder van) het thuisspelend team is verantwoordelijk voor het gebruik van de 

barkaart (als de kaart achteloos en onbeheerd op een tafel wordt achtergelaten, is dat de 
verantwoordelijkheid van het team)

•	 degene die aan de bar voor het team of voor de tegenstander consumpties besteld dient de 
barkaart bij zich te hebben en aan de barmedewerker te tonen

•	 zonder barkaart of door het enkel roepen van de naam van de aanvoerder of het nummer 
van de barkaart worden geen consumpties meegegeven.

De bardienstmedewerkers zullen wij over deze maatregel voldoende instrueren.
Wij hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze maatregel, want enkel en alleen met 
jullie medewerking hopen wij irritaties en discussies over het barverbruik op deze manier tot een 
minimum te beperken en hopelijk zelfs te voorkomen.

De Paviljoencommissie

Gebruik Keuken en Berging tijdens competitie weken

Tijdens de competitiewedstrijden mag er per team maar 1 teamlid in de keuken zijn om hapjes 
e.d. te bereiden.
De andere teamleden moeten vanuit de berging de hapjes bereiden en uitserveren
In de berging staat een koelkast en magnetron die daarvoor gebruikt kunnen worden
Op de tafel; Servetten; Snijplank; lepels; vorken; messen; borden; mandjes; soepkoppen; enz.
De koelkast in de keuken is voor opslag van kroketten, frikadellen en tosti’s en verder voor an-
dere koel te bewaren producten voor de bardienst
De koelkast kan/mag niet gebruikt worden voor zelf meegebrachte hapjes (eten); deze worden 
verwijderd door de PC commissie
Er mogen geen hapjes (eten) meegebracht worden die VLTC in het assortiment heeft.

Als iedereen deze regels naleeft en in ere houdt wordt het ook op dit onderdeel een geslaagd 
competitieverloop. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan altijd contact op met 
de “weekverantwoordelijke” van de paviljoencommissie.

Bij voorbaat dank voor u medewerking
De PC commissie



Jeugdnieuws

Jeugdcompetitie  
Ook dit jaar doet VLTC weer met een flink aantal jeugdteams mee aan de competitie. e verde-
ling is dit wel anders dan voorgaande jaren. De jeugd tot en met ca 11 jaar doet mee aan de 
Rood- en Oranje competitie op zondagmorgen. Deze competitie heet de World Tour en wordt 
iedere eerste zondagochtend  van de maand gespeeld. Deze wedstrijden starten om 09.00uur 
en eindigen voor de Rood spelers om 11.00uur. De Oranje spelers gaan een uurtje langer door.  
De spelers die mee doen in Groen spelen op woensdagmiddag.  
De oudere jeugd, t/m 17 jaar,  speelt op zondag. In totaal doen we met 12 teams mee aan de 
verschillende competities.  Binnenkort zijn de speelschema’s bekend en worden deze met de 
teamindelingen op de website vermeld.
De Jeugdcommissie wenst alle teams heel veel succes en vooral erg veel tennisplezier.

De jeugdcommissie.

Winter Wollen Wantentoernooi

Vrijdag 10 januari hebben circa 30 jeugdleden mee gedaan met het Winter Wollen Wanten Toer-
nooi (WWW). De introductie van een nieuw jeugdtoernooi voor onze jeugdleden. Enthousiast 
hebben de kinderen dubbelwedstrijden met elkaar gespeeld. De avond werd omlijst met heerlijke 
zelfgemaakte oliebollen en warme chocomel met slagroom. De gezellige avond werd afgesloten 
met een “ronde tafel” competitie en daarna hebben we met zijn allen naar de Voice Kids geke-
ken. Limonade, chips en popcorn was binnen handbereik.

Het was een zeer geslaagde avond! Volgend jaar zullen we het WWW wederom organiseren. 
Zeg het voort, zeg het voort,  zodat volgend jaar alle jeugdleden mee doen. Bedankt voor de 
opkomst en tot de volgende keer.

De jeugdcommissie



   Jeugdnieuws

Tenniskids, wat is dit?  

Bij VLTC passen we voor de jongste jeugd het concept Tenniskids toe. Voor diegen die nog 
onbekend zijn met Tenniskids volgt hieronder een korte uitleg.
Kinderen worden naar leeftijd ingedeeld in een bepaalde kleur. Iedere kleur heeft zijn eigen 
“veld” en eigen bal. De bedoeling van Tenniskids is het tennisplezier maximaal te ontwikkelen 
door zo veel en zo lang mogelijke rally’s te spelen. De lengte van de baan en de hardheid van 
de bal zijn daarop afgestemd. Het gaat er dus niet om zo snel mogelijk op een groot veld te 
kunnen tennissen, maar juist om het spelinzicht te ontwikkelen. 
Onderstaande afbeeldingen geven hiervan een goed beeld.

De competitie die door de jeugd wordt gespeeld heet “World Tour” en is ook gekoppeld aan 
de kleuren. Voor Rood en Oranje vindt deze competitie plaats op de eerste zondag van de 
maand (van maart tot en met november) en voor groen op de woensdagmiddag.

Wil je meer weten? 

Ga naar www.tenniskids.nl of informeer bij de trainer, technische- of jeugdcommissie.

De Jeugdcommissie.


