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VLTC  Service

Tijdens het Steunpilarenfeest op 8 november jl. zijn twee leden, Frans Bergmans en Co 
Crombeen, in het bijzonder in het zonnetje gezet. Naast dat wethouder Van de Looij de heren 
toesprak met bijzondere woorden, kregen zij uit handen van het bestuur het erelidmaatschap. 
Een bijzondere erkenning voor bijzondere prestaties. 

Hieronder een korte samenvatting van hun verdiensten:

Frans Bergmans

• Sinds 1975: trainer
• 1982-2006: organisatie weekendtoer-

nooien
• 1992-2012: organisatie van de VJK
• Sinds 1997: lustrumcommissie
• Sinds 2008: competitieleider
• Sinds 2011: organisatie interne winter-

competitie
• Sinds 2013: organisatie Lentemix com-

petitie
• Sinds 2013: accommodatie onderhoud
• Sinds 2014: paviljoencommissie

Co Crombeen

• 1974-1991: bestuurslid techn. commissie
• 1976-1980: organisatie interne winter-

competitie
• Sinds 1977: voorzitter commissie Club-

kampioenschappen
• Sinds 1983: ledenadministratie
• Sinds 1991: eindredacteur van dit Club-

blad. 



Opzeggen vóór 1 dec a.s.

Opzeggen en Mutaties 
                        LIDMAATSCHAP!!!!!
Mutaties van actief naar non-actief en opzeg-
gingen kunnen tot uiterlijk 1 december a.s. 
schriftelijk of via e-mail worden doorgegeven 
aan 

Maria Henzen, Beier 24, 5507 MA Vhn.
of
maria.henzen@onsbrabantnet.nl 

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 we met 
750 leden niet altijd op de hoogte kunnen zijn 
van het wel en wee ervan.
Dus, help ons, weet u iemand die langdurig 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 sla-
gen, wanneer ú er aan mee werkt. Wij rekenen 
op u, meldt de Van ♥♥♥♥♥ aan bij Stanja!!

Activiteiten
Agenda 2015

december 2014
3 december Maandelijkse Toss-avond
3 december Sinterklaasactiviteit in de Heiberg
9 december Inleveren kopij Digitale Service

januari 2015
7 januari Maandelijkse Toss-avond

7-25 januari KNLTB winter outdoorcompetitie 2014/2015 
deel 2

6
26

januari t/m
maart

Interne wintercompetitie deel 2

9 januari Winter Wollen Wanten (WWW) toernooi

februari 2015
4 februari Maandelijkse Toss-avond

maart 2015
1 maart Inleveren kopij tbv papieren Service
4 maart Maandelijkse Toss-avond
8 maart World Tour Rood-Oranje (jeugdcompetitie)
8 maart Afsluiting interne wintertenniscompetitie
15 maart Gerard Smits Cup
16 maart Algemene Ledenvergadering
22 maart Bezorgen papieren Service met pasjes
26 maart Info avond KNLTB voorjaarscompetitie
29 maart Openingstoernooi + introductie nieuwe leden



Bestuur

We heten de volgende le-
den van harte welkom bij 

VLTC!

We wensen u veel 
(tennis)plezier bij VLTC 

Sander v. Asten 1983 4/5

Fabian Bele 2008 9/9

Josephine Bele 2006 9/9

Mats Berendsen 2002 9/9

Dingema Berkvens 1956 9/9

Jos Bierings 1946 6/6

Emily Coppens 1998 8/8

Chris Cornelis 1984 7/8

Carla v. Esch 1951 8/8

Antonio Ferreira 1948 8/8

Ben Feyen 1942 9/9

Danny Groenendijk 1995 9/9

Hanneke de Groot 1953 9/9

Iris v. Hees 2006 9/9

Anouk v. Hees 2005 9/9

Siem v. Hoof 2007 9/9

Jay Jongenelen 2007 9/9

Milou der Kinderen 2003 8/8

Tatyana v. Lierop 1979 9/9

Kathy Migulia 1976 9/9

Anouk Moonen 2007 9/9

Nikita Mosidze 1998 9/9

Frank Nijsten 1970 9/9

Nena Paulussen 2006 9/9

Stephenie Phoelich 2005 9/9

Maurits Plas 1986 8/8

Luc Reinders 2002 8/8

Birgit v.d. Rijt 2004 9/9

Martijn v.d. Ruit 2005 9/9

Martin v.d. Ruit 1972 8/8

Natasha v.d. Ruit 1969 8/8

Isabella van Schie 2003 9/9

Mendy v. Schie 1970 9/9

Thijmen v. Schie 2005 9/9

Leonie Shkulipa 2006 9/9

Aanmeldingen tussen 1-6 en 9-11-2014 
zijn hierin verwerkt.

Welkom

  Van de voorzitter

Beste VLTC-leden, 

Terwijl ik er over nadacht wat ik jullie in dit voorwoord zou vertel-
len, realiseerde ik me dat dit de laatste Service van dit jaar is. De 
maand december staat voor de deur; dat betekent dat het jaar 
2014 zijn einde nadert. Wat mij betreft een mooi moment om te-
rug te kijken op dit jaar én vooruit te kijken naar het volgende jaar. 
Maar ook op dit moment wordt er volop getennist; we zitten mid-
denin de interne wintercompetitie en de KNLTB-winteroutdoor-
competitie. Ik vind het leuk om te zien dat ons park onder andere 
hiermee elke avond goed gevuld is. Hopelijk kunnen alle wedstrijden van deze competi-
ties worden gespeeld en wordt dit weer een mooie tenniswinter! 
Heel veel plezier daarmee in ieder geval! 

Terugkijkend op afgelopen jaar hebben we weer een mooi verenigingsjaar achter de 
rug. Denk aan de leuke en gezellige tennis- en nevenactiviteiten, een groot aantal 
nieuwe (jeugd)leden, een nieuwe muziekinstallatie en een aantal commissies die in 
samenstelling en sterkte zijn gewijzigd, en nog veel meer. Ook een terugblik op de 
clubkampioenschappen mag niet ontbreken. Zoals gewoonlijk lees je verderop meer 
hierover. 

Maar volgend jaar zitten we ook niet stil; de commissies hebben de activiteitenkalender 
weer samengesteld en deze zal binnenkort op de website staan. Neem gerust alvast 
een kijkje en noteer de leuke activiteiten alvast in je agenda. Dan hoef je niets te mis-
sen!
Een nieuwe activiteitenkalender betekent ook dat de bardiensten weer kunnen worden 
ingepland. Komend jaar werken we met een gewijzigd bardienstbeleid. Met name voor 
het inschrijven verandert wel iets. Ook hierover lees je meer in deze Service. 
Daarnaast hebben jullie wellicht al gezien dat rondom baan 9 en 10 flink wordt gewerkt. 
Dit is de uitvoering van fase 1 van de verbouwingsplannen waardoor ons park beter 
toegankelijk en veiliger moet worden. De accommodatiecommissie vertelt in deze Ser-
vice over haar plannen die grotendeels komend jaar worden uitgevoerd. 

Kortom, plannen en activiteiten genoeg! Hopelijk ga ik jullie weer zien bij deze activitei-
ten of op een ander moment op ons park!

Met sportieve groeten,

namens het bestuur
Myrthe Hinskens

Wieneke Sijtsema 2000 9/9

Tara Soetens 2002 9/9

Anne Verbakel 1990 8/8

Selma Yücesan 2007 9/9

Sergin Yücesan 2005 9/9

Marjo Yücesan 1975 9/9

Heeft u een nieuw e-mail adres geef dit dan 
door aan maria.henzen@onsbrabantnet.nl



Steunpilarenfeest 8 nov jl.
Steunpilarenfeest 2014
Een aantal weken geleden was het weer tijd voor het jaarlijks terugkerende Steunpilarenfeest. Een feest, georgani-
seerd door en voor onze vrijwilligers om alle vrijwilligers en sponsoren weer te bedanken voor hun enorme inzet voor 
onze vereniging. 
Het was de beurt aan de Paviljoencommissie om dit feest te organiseren; zij toverden de Stek om tot een bruin café. 
De avond werd ingevuld met heerlijk eten, drinken en een heuse ‘Pub Quiz’ waarmee de (algemene) kennis van 
onze leden en hun partners stevig werd getest. Want wisten jullie dat een tennisbal tussen 56 en 59,4 gram weegt? 
Of dat tennis vroeger met de blote hand werd gespeeld? Uiteraard kon er slechts een team de winnaar zijn. De 
enthousiaste winnaars staan hieronder op de foto. Dit alles vond plaats onder leiding van quizmaster Chris Cornelis. 
Het was ook tijd om stil te staan bij een aantal bijzondere vrijwilligers. Zoals gebruikelijk worden leden die zich al 10, 
25, 40 of 50 jaar voor de vereniging in zetten in het zonnetje gezet. Een overzicht van onze jubilarissen.

10 jaar vrijwilliger:
•	 Riki Pruijsers (niet aanwezig)
•	 Stanja Krath (niet aanwezig)

25 jaar vrijwilliger:
•	 Bert Goeijers

40 jaar vrijwilliger:
•	 Frans Bergmans
•	 Co Crombeen

Daarnaast werden Ton Vermelis en Barbara Klap bijzonder bedankt omdat zij 10 jaar actief zijn als competitieleider 
resp. organisatie van het Open toernooi. 
Het was weer een mooie avond waarvoor we de Paviljoencommissie nog een keer hartelijk willen bedanken!

Ton Vermelis

Barbara Klap

Bert Goeijers



Paviljoendiensten 2015
Een nieuw bardienstbeleid per 2015
De Paviljoencommissie (PC) heeft een nieuw bardienstbe-
leid opgesteld dat zal gelden met ingang van het jaar 2015. 
Een goed bardienstbeleid is van groot belang voor het 
reilen en zeilen van ons paviljoen.
Zoals bekend heeft VLTC het paviljoen “DE STEK” in 
eigen beheer en exploitatie. Dit betekent dat de leden van 
VLTC gezamenlijk zorg dragen voor de bardiensten, de 
inkoop, het onderhoud, de aankleding en dergelijke. Dit 
gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid van de PC). 
Naast het financiële voordeel dat de eigen kantine voor de 
vereniging biedt, is dit ook belangrijk voor de onderlinge 
binding en samenwerking. Van alle leden wordt hieraan 
een bijdrage verwacht.

Wij vragen iedereen om onderstaande goed door te nemen 
om verrassingen te voorkomen. Enkele belangrijke wijzigin-
gen t.o.v. eerdere jaren zijn:
•	 Leden van 75 jaar en ouder kunnen ontheffing van de 

bardienstverplichting krijgen; zij kunnen hiervoor een 
verzoek indienen bij de PC. 

•	 Nieuwe leden kunnen in hun eerste jaar om onthef-
fing van de bardienstverplichting vragen en moeten 
hiervoor een verzoek bij de PC indienen. 

•	 Iedereen moet vóór 1 januari de bardiensten heb-
ben gepland of hebben kenbaar gemaakt dat hij/zij 
om ontheffing verzoekt dan wel de bardiensten wil 
afkopen.

•	 Voor leden die het lastig vinden om de bardiensten te 
plannen, zal de PC in januari enkele dagen assistentie 
verlenen vanuit De STEK. 

•	 Het niet draaien van een geplande bardienst wordt 
‘beboet’ met een bijdrage van 30 euro per bardienst. 

Lees het hele bardienstbeleid en alle bijbehorende docu-
menten op onze website: 
http://www.vltcveldhoven.nl/bardienstbeleid/

Algemeen
•	 Het paviljoen is het gehele jaar in gebruik.
•	 De paviljoencommissie stelt een rooster op waarin 

is opgenomen op welke uren bardiensten gedraaid 
moeten worden. 

•	 De bardienstperiode is gelijk aan een kalenderjaar en 
loopt van 1 jan. t/m 31 dec. van dat jaar.

•	 Ieder senior lid tot en met 74 jaar moet in deze peri-
ode tenminste 2 bardiensten draaien. Rollers hebben 
een vrijstelling van de bardienstverplichting. Personen 
ouder dan 74 jaar (met ingang van het jaar waarin 
men 75 wordt) kunnen ontheffing van de bardienstver-
plichting krijgen. Deze ontheffing wordt aangevraagd 
bij de PC. 

•	 Voor nieuwe leden geldt dat zij in het eerste lidmaat-
schapsjaar om ontheffing van de bardienstverplichting 
kunnen vragen. Vanaf het eerstvolgende volledige 
lidmaatschapsjaar geldt de normale bardienstverplich-
ting.

•	 Indien een lid niet tot deze categorieën hoort (roller, 
75 jaar met ontheffing of ouder of nieuw lid met 
ontheffing) maar toch geen bardienst wil draaien, dan 
kan de bardienstverplichting worden afgekocht voor 
40 euro per jaar. Dit moet elk jaar bij de PC kenbaar 

worden gemaakt vóór 1 januari van dat jaar. 
•	 De eigen bijdrage voor de afkoop wordt geïnd bij de 

contributiebetaling in het volgende jaar. 
•	 De bardienst omvat normaliter blokken van 2 of 3 uur 

waarbij de vroegste bardienst begint om 09.00 uur en 
de laatste eindigt om 24.00 uur.

•	 In de normale situatie wordt de bardienst gedraaid 
door een persoon. Bij activiteiten zoals clubkampi-
oenschappen, een toernooi of competitie kan extra 
bardienst worden gepland. Dit zal in het rooster 
aangegeven zijn.

Bardienstplanning
•	 De planning van de bardiensten gebeurt met het 

barplanningsysteem van Jiba. Ieder lid kan zelf de 
bardienst invullen via www.afhangen.nl . 

•	 In Jiba kun je inloggen met de inloggegevens die 
je hebt ontvangen. Heb je geen inloggevens meer? 
Stuur dan een mailtje naar de paviljoencommissie. 

•	 Het nieuwe bardienstrooster van het volgende jaar 
wordt rond 1 december open gesteld. Het is vanaf dat 
moment mogelijk om in te schrijven. Het inschrijven 
moet in principe gebeuren vóór 1 januari met een 
maximale uitloop tot 1 februari, waarbij geldt dat wie 
het eerste inschrijft meer keus heeft. Ook het vragen 
van ontheffing of de melding van het afkopen moet 
voor 1 januari worden aangevraagd. Nieuwe leden 
kunnen gedurende het eerste lidmaatschapsjaar de 
ontheffing aanvragen. 

•	 Indien iemand niet in staat is zelf zijn bardienst via 
Jiba in te vullen wordt hiervoor ondersteuning gebo-
den door de paviljoencommissie. Deze zal hiertoe in 
de 2e en 3e week van januari enkele dagen met een 
aantal personen in De STEK aanwezig zijn. De exacte 
tijdstippen worden nog bekend gemaakt.

•	 Indien iemand van geen van bovenstaande keuze 
gebruik maakt bestaat de kans dat er geen spelers-
pas wordt verstrekt of dat deze wordt geblokkeerd. 
Dit doen we omdat het draaien van de kantine een 
belangrijk onderdeel van onze vereniging is en onder-
deel is van de lidmaatschapsverplichting. 

Uitvoering bardiensten
•	 Niet vervullen van een bardienst. Indien een bar-

dienst, zonder duidelijke reden en niet tijdig doorgege-
ven aan de Paviljoencommissie (pc@vltcveldhoven.
nl), niet wordt vervuld wordt een boete in rekening 
gebracht van 30 euro per bardienst. Dit is ter beoorde-
ling van de verantwoordelijke aangesteld door het 
bestuur. Deze boete wordt geïnd bij de contributiebe-
taling in het volgende jaar. 

•	 Extra bardiensten. Indien iemand bereid is om meer 
dan de 2 verplichte bardiensten te draaien kan dit 
worden opgegeven aan de paviljoencommissie. Voor 
eventueel extra gedraaide bardiensten wordt een 
kleine vergoeding verstrekt. 

•	 Vragen en of reacties. Deze graag sturen naar de 
Paviljoencommissie, via pc@vltcveldhoven.nl 

Paviljoencommissie

Veldhoven, 1 november 2014.



Clubkampioenschappen 2014

Terugblik

De clubkampioenschap-
pen zijn al weer verleden 
tijd. Het aantal deelnemers 
bleef nagenoeg constant 
(ca. 300)

Clubkampioenen 2014

Kim Moonen (DE-456)

&

Roland Mol (HE-45)

Lenny Lindhout (HE-6)

ALLE ANDERE  UITSLAGEN

Categorie 1e prijs   2e prijs   Uitslag

HE-45  Roland Mol   Lenny Lindhout  6-0 6-0
DE-456 Kim Moonen   Rianne Vogels   6-2 6-3
DD-4  Inge v.d. Weide  Gabi Klootwijk   6-2 7-5
  Margje Moonen  Suzanne Kuijpers  
HD-34  Robbin Dielessen  Roland Mol   6-2 6-3
  Frank Kunen   Ron Willems
GD-34  Rianne Vogels   Gabi Klootwijk   w.o.
  Steven Kuijpers  Dave v.d. Weide

DD-5  Winnie Bazelmans  Dimphy Nooyen  6-3 7-6
  Ilse Verhagen   Niekie v.d. Ven
HD-5  Ad v. Kemenade  Bas v. Dijk   w.o.
  Erwin Zimmerman  Dave v.d. Weide
GD-5  Ilse Verhagen   Corrie Vervat   6-2 6-1
  Fred Stoffels   José Cremers

HE-6  Lenny Lindhout  Luuk v. Gerwen  6-4 6-1
DD-6  Wendy Dillen   Winny Bazelmans  4-6 6-3 6-2
  Christel de Lange  Monique Bosch
HD-6  Chris Cornelis   Joris Mol   6-4 6-3
  Bart v.d. Staak   Hans v.d. Zwart
GD-6  Kim Moonen   Christel de Lange  6-3 6-4
  Jeroen Langermans  Fred Stoffels



Clubkampioenschappen 2014

Malaika Voermans (DE-7)

&

Nico Sekeris (HE-7)

Categorie 1e prijs   2e prijs  Uitslag

DE-7  Malaika Voermans  Vesna Leuverink w.o.
HE-7  Nico Sekeris   Benjamin Langman 6-3 6-2
DD-7  Ingrid Vogels   Annemie de Joode 7-6 6-4
  Wendy Vogels   Marije de Joode
HD-7  Michiel Cremers  Jos Bosch  4-6 6-0 6-2
  Sam Cremers   Hans v.d. Zwart
GD-7  Anouk v.d. Ven  Annette v.d. Sommen 6-0 3-6 6-2
  Lenny Lindhout  Wim Heeren

Jacqueline Quirijnen (DE-8)

&

Frank Couwenberg (HE-8)    

DE-8  Jacqueline Quirijnen  Karen de Joode poule-uitslag
HE-8  Frank Couwenberg  Addie Schellekens 6-2 6-1
DD-8  Carien Schmeink  Anouk v.d. Ven 6-4 6-3
  Angelique Visser  Esther v.d. Ven 
HD-8  Martin v.d. Ruit  Gerard Dielessen 6-3 6-1
  Ramazan Yucasan  Philip Visser 
GD-8  Suzy v. Osch   Monique v. Sprang poule-uitslag
  Marno v. Mol   Pascal Mariën

GD-9  Marijke de Jong  Karen de Joode poule-uitslag
  Kurt Dillen   Jeroen de Waal

Ondanks het slechte weer 
waren er tijdens het finale 
weekend toch nog zo’n 
200 toeschouwers op ons 
park, die getuige waren van 
geweldige wedstrijden met 
schitterend tennis, vol span-
ning, vreugde en teleurstel-
ling.

Dank aan Myrthe Hiskens 
en Dymphi Vermelis die 
samen zorgden voor leuke 
foto’s van de kampioenen 
naast een scala aan sfeer-
foto’s. U kunt de foto’s op 
onze website bewonderen.

Een evaluatie met de pavil-
joen commissie heeft gere-
sulteerd in een paar wijzig-
ingen in het toernooi.
Ook zal er wat meer ruimte 
komen voor hapjes tijdens 
het toernooi. Maar daarover 
volgend jaar meer.

Nogmaals proficiat voor alle 
prijswinnaars.

Wij danken alle deelnemers 
en hopen volgend jaar 
iedereen weer terug te zien.

de Toernooicommissie

(Op de foto ontbreken Trees en Rob Keijser, Netta 
Timmermans en Hans v. Berkel)



Nieuwe Ingang tennispark



Nieuwe Ingang tennispark

We kunnen echt beginnen
In april 2014 hebben jullie in de papieren Service kunnen lezen wat we van plan waren met 
de nieuwe ingang voor VLTC.
We zijn nu 7 maanden verder en de plannen zijn haast klaar en inmiddels door 
de gemeente goedgekeurd. Dat wil zeggen B en W moeten het met het col-
lege in begin december nog formeel en schriftelijk onderschrijven maar .......... 
wij mochten alvast beginnen omdat alle voorbereidende werkzaamheden nu 
op eigen terrein plaats kunnen vinden. We zijn dan ook voortvarend op don-
derdagavond 6 november begonnen met het rooien van de eerste boom om 
het terrein toegankelijk te maken  voor het zware materiaal, afvalcontainers, 
kranen, pallets enz. enz.
Inmiddels is er een vrije doorgang gemaakt van baan 9 naar de ‘jeu de boule-
baan’  (zie knip B op tekening hiernaast).

Op  17 november wordt beslist wie, wat gaat uitvoeren op basis van de ontvan-
gen offertes voor de eerste fase.

Het hele plan wordt in 3 tijdfasen uitgevoerd. 
fase 1:  6 november 2014 –  midden maart 2015. 
  Voor de competitie op 1 april dus helemaal klaar!
fase 2:  april 2015 –  september 2015
fase 3:    2016 moet nog helemaal worden uitgewerkt!

Fase 1
Slopen van het terras en rooien van alle bomen en begroeiing inclusief dat van fase 2.
Hoogte bepalen en uitzetten met helling percentage voor het gehele nieuwe verhoogde ter-
ras wat geen trapjes meer krijgt.
Graven van een sleuf ( 37 meter), naast baan 9 en storten van 5,5 m3 beton. Metselen van 
een ruim 30 meter lange keerwand. 
Aanleggen van het terras bij baan 9 en dit door laten lopen tot baan 1. 
Als alles klaar is kan het ‘tuinhuisje’ (wat gebruikt gaat worden door de trainers) geplaatst 
worden naast de hoge poort, die het bestaande poortje gaat vervangen. 
De bestrating wordt uitgevoerd zoals bij baan 1.

Fase 2
Bouwen van een bewaakte fietsenstalling met poortjes waar fietsen tegenaan kunnen wor-
den gezet.
Plaatsen van een toegangspoort met pasjes controle en intercom met het paviljoen.
Aanleggen van een compleet nieuw fiets/wandelpad van 26x3 meter met voetpad van 7x2 
meter naar de toegangspoort (zie tekening ‘Knip A’). Bestrating met trottoir tegels (eventueel 
met bestaande) .
Bestrating van de fietsenstalling  gebeurd met de gebruikte tegels van het oude terras.
De twee bestaande jeu de boule banen vervallen. Buiten de fietsenstalling leggen wij een 
andere aan.

Fase 3
Doorsteek in ons paviljoen.
Gescheiden Park: Hek tussen Basko en VLTC ?! 
Beveiligingscamera die toegangspoort en fietsenstalling in de gaten houdt via monitor in de 
STEK. 

Namens de Accommodatie Commissie 
Mart Noordraven, 9 november 2014.



Steunpilarenfeest

Een sfeerbeeld van het 
Steunpilarenfeest.

Boven de organisatoren:
de Paviljoen Commissie.

Onder de winnaars van het 
vragenspelletje.



Clubkampioenschappen Jeugd 2014

Clubkampioenen 2014

Juliette v.d. Sommen

&

Luuk van Gerwen

Categorie   1e prijs   2e prijs
ME-A    Juliette v.d. Sommen  Janneke v. Gerwen
JE-A    Luuk van Gerwen  Mitchell Cattenstart
MD-A    Janneke v. Gerwen  Sophie Croonen 
    Lieke v. Gerwen   Elvira Valinaki
JD-A    Max Beerens   Conner Kuijper
    Mitchell Cattenstart  Daniel v. Laar

ME-B    Elvira Valinaki   Sophie Croonen
JE-B    Siméon Lallemant  Twan v.d. Steen
MD-B    Janneke v. Gerwen  Sophie Croonen
    Lieke v. Gerwen   Elvira Valinaki

Groen
ENKEL A   William Webster  Twan Sekeris
ENKEL B   Jurre Bijnen   Jens Klootwijk

DUBBEL   Milou Heeren   Twan Sekeris
    Stijn Langermans  William Webster

Oranje
A    Jurre Bijnen   Wout Sekeris
B    Judith Lutke Willink  Bryan Jongenelen

Rood
    Daan Langermans  Daan v. Oirschot



Spooktocht jeugd (een impressie)


