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Opzeggen vóór 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!!

juli 2015
1 juli Toss-avond
5 juli World Tour rood-oranje competitie

6 t/m12 juli Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi 
bij VLTC

14 juli 55+ Mixed Toernooi
15 juli Clubkampioenschappen 2015 Rood-Oranje
15 juli Toss-avond

augustus 2015
2 aug World Tour rood-oranje competitie
5 aug Toss-avond

17 t/m
6

aug
sep

Clubkampioenschappen 2015

september 2015
6 sep World Tour rood-oranje competitie

10-9 t/m
25-10

sep
okt

KNLTB Najaarscompetitie

16 sep Toss-avond
29-9 t/m
18-12

sep
dec

Interne wintercompetitie deel 1

oktober 2015
4 okt Damesdubbel toernooi
4 okt World Tour rood-oranje competitie
7 okt Toss-avond

10 okt Herendubbel toernooi

21 okt Toss-avond

november 2015
1 nov World Tour rood-oranje competitie
4 nov Toss-avond
7 nov Steunpilarenavond

12 t/m
13

nov
dec

KNLTB Winter Outdoor competitie 
2015/2016
deel 1

15 nov Inleveren kopij tbv “papieren” Service

Activiteiten
Agenda

2015



Vacatures

PR voor VLTC -> denk aan:

•	 Maken	van	de	digitale	nieuwsbrief
•	 Nieuwsberichten	voor	website	voorbereiden
•	 Contacten	met	weekbladen
•	 Ontwerpen	van	posters	of	flyers	voor	evenementen

Bestuur                

Beste VLTC-leden,

Voor jullie ligt het tweede clubblad van dit jaar. Dat betekent dat 
we alweer bijna halverwege het jaar zijn, dat de voorjaarscom-
petitie voorbij is en de open toernooien alweer in volle gang zijn. 
Genoeg dus om ons als tennissers mee te vermaken. Het is dan 
ook leuk om te zien dat de voorjaarscompetitie – ondanks het 
soms wel herfstachtige weer – mooie wedstrijden, spannende 
poulestanden en trotse kampioenen heeft opgeleverd.

Na de zomervakantie zullen we ook weer meedoen aan de 
najaarscompetitie van de KNLTB. Hopelijk verloopt die net zo 
goed.

Maar voordat het zo ver is, vindt op ons park eerst nog het Sporthuis Olympia Open 
Dubbel Toernooi en de Clubkampioenschappen plaats. Het open toernooi wordt ge-
speeld van 6 tot en met 12 juli, dus nog net voor de zomervakantie. Over de Clubkam-
pioenschappen lees je in dit clubblad meer, evenals over de mogelijkheid om hiervoor 
in te schrijven. In verband met de late schoolvakantie dit jaar, zijn de Clubkampi-
oenschappen een weekje opgeschoven en zullen ze plaatsvinden in de laatste twee 
weken van augustus en de eerste week van september. Hoe leuk is het als zoveel 
mogelijk leden hieraan meedoen? Want zeker bij de Clubkampioenschappen gaan 
sportiviteit en gezelligheid hand in hand. 

Wat is er zoal nog meer te lezen in dit clubblad? Een korte samenvatting van de ALV 
die we in maart hadden, de vorderingen en plannen van de bouwcommissie en de 
uitslagen van de interne wintercompetitie. Over dit laatste is ook nog iets nieuws te 
melden voor het komende jaar. Dus lees allemaal lekker verder!

En aangezien de vakanties voor velen van jullie er ook aan zitten te komen, wens ik 
iedereen hele fijne vakantie en een heerlijke zomer toe!

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! 

Jim van Beek 1992 9/9

Sem van Beek 1990 8/8

Floriaan Donker 2001 7/7

Quinten Donker 2003 7/7

Inge van den Elst 1980 8/8

Petra van de Gevel 2000 9/9

Corne de Hoon 1967 6/6

Tom Koks 1993 5/5

Sophie van Oirschot 2006 9/9

Remon Pardoel 1973 9/9

Nelly van Rooij 1957 8/8

Bart Rosielle 1980 9/9

Leon Rosielle 1983 8/8

Eefje van der Steen 1989 5/4

Walther Suiskens 1967 9/9

Tuan Truong 1976 9/9

Joris Verberne 1981 9/9

Lisa Verhagen 1991 9/9

Maud van Weert 2005 9/9

Aanmeldingen van 1-2-‘15 tot en met 
15-6-2014 zijn hierin verwerkt.

Welkom



Algemene	Ledenvergadering	16-3-2015

Korte	terugblik	op	de	Algemene	Ledenvergadering	van	16	maart	2015

Op de derde maandag van maart houden we traditioneel de ALV. Zoals gebruikelijk staat de 
vergadering deels in het teken van een terugblik op het vorige jaar. 
Enerzijds door stil te staan bij de vorderingen die we met het beleidsplan 2013-2016 maken. 
En anderzijds met een overzicht van de financiën. Uiteraard kan iedereen die niet aanwezig 
was, het verslag van de ALV teruglezen. 
Dat is te vinden op onze website (onder Vereniging – Verenigingsinfo). 
Een aantal onderwerpen lichten we hier graag speciaal toe. 

Zoals bekend, loopt het aantal leden terug. In onderstaande tabellen zien jullie het ledenver-
loop in de jaren 2010-2014. 

Het teruglopende ledenaantal noopt ons ook tot nadenken over de toekomst van de vereni-
ging. In dat kader hebben we met de ALV besproken of onze leden van mening zijn dat wij 
moeten onderzoeken om samen met tennisvereniging De Hogt verder te gaan. Dit hebben 
we gedaan aan de hand van de uitkomsten van de ledenbijeenkomsten die we in januari 
2015 hadden. Hieruit kwam al voort dat de leden in principe positief staan tegenover een 
samenwerking van beide verenigingen. De ALV stemde vervolgens in met het uitvoeren van 
het onderzoek, waarna een werkgroep is samengesteld die de samenwerking nader zal 
onderzoeken. 

Daarnaast is uitvoerig stil gestaan bij onze accommodatie en de verbouwing die al heeft 
plaatsgevonden (nieuwe toegang tot ons park). Ook keken we alvast vooruit naar een aantal 
projecten die nog in de pijplijn zitten. 
Ger Hendriks lichtte deze plannen namens de bouwcommissie toe.*

Na een korte rondvraag werd de vergadering gesloten en werden alle aanwezigen uitgeno-
digd om na te praten onder het genot van een drankje. 

* Elders in dit clubblad kun je lezen over de plannen van de bouwcommissie. 



Sportivity	Service	&Head	tennistour

Er	was	eens	een	hele	mooie	zondag…

… en op die zondag, 7 juni jl., organiseerden Sportivity Service en HEAD de HEAD Tennis-
tour. 

Het was een perfecte dag voor een dagje tennis. Met een groot aantal enthousiaste jeugd- 
en seniorentennissers werd de dag afgetrapt met een gezamenlijke warming up onder 
leiding van trainer Rob. Daarna kregen de deelnemers in vier clinics de kneepjes van het 
tennisvak geleerd. Van forehand en backhand tot volley, smash en de service. Alles kwam 
aan bod. En iedereen kon gebruik maken van het ruime aanbod HEAD-tennisrackets dat 
HEAD voor die dag beschikbaar stelde. De een ging er beter van spelen, de ander gaf de 
schuld van de fouten aan het onbekende racket.

Na een welverdiende rustpauze, het was immers zonnig en warm en er was flink getraind, 
was er een mooie prijsvraag. Iedereen mocht raden hoeveel ballen op de grond, op de auto 
en in de ton lagen. De uitslag bleef spannend, want die werd pas aan het einde bekend ge-
maakt… Hier kunnen we het natuurlijk al wel verklappen. De gelukkige winnares was Naomi 
van tennisvereniging Metzpoint; zij kreeg een mooi nieuw tennisracket, natuurlijk van HEAD. 

Het tweede deel van de dag stond wederom in het teken van de diverse tennisvaardigheden. 
Zo kon iedereen serveren op een prijs; raakte je de prijs dan mocht je die mee naar huis 
nemen. Daarnaast konden de deelnemers de volley weer eens oefenen, een spelparcours 
volgen (voor de jeugd uiteraard) en punten tegen elkaar spelen. 

Al met al een dag waar iedere deelnemer weer veel van heeft geleerd, en lekker kleurtje 
heeft gekregen en veel gezelligheid heeft gehad!

Sportivity Service en HEAD, bedankt voor deze leuke dag! En voor alle deelnemers ook een 
grote dankjulliewel voor jullie inzet!



Toernooien

55+	Mix	Toernooi

Beste 55 + ers

Voor het 4° jaar in successie gaan we weer een 1-dags   

55 + MIXED TOERNOOI    organiseren

Ja, ja, we hebben de leeftijdsgrens verlaagd (!)
 zodat de jeugdigen onder u ook mee kunnen doen.

Dit toernooi zal gehouden worden op

DINSDAG 14 JULI van ± 9.30  tot ± 17.30 uur.
Wat is de bedoeling: Je mag deelnemen als je in 1960 of eerder geboren bent
Je schrijft individueel in. Wij zullen je dan in een groep plaatsen, waarbij je elke wedstrijd met 
een andere dame c.q. heer speelt.

Het programma is als volgt:
•	 Uiterlijk 9.30 uur aanwezig, tijd voor koffie en/of thee
•	 Stel we hebben 80 deelnemers, 40 dames en 40 heren, dan speelt iedereen tussen 10.00 

en 12.30 uur 2 wedstrijden van ongeveer 45 minuten.
•	 Tussen 12.30 uur tot 13.30 uur gaan we lunchen, dat is ook de reden dat de kosten om 

hieraan mee te doen € 7,00 bedragen
•	 En daarna speelt iedereen nog 1 wedstrijd van 1 uur.
•	 Om 15.30 uur gezellig gezamenlijk borrelen

Lijkt het je wat?
Schrijf dan vlug in door het formuliertje, dat in de Stek ligt,  in te vullen, en bij VLTC in de brie-
venbus te stoppen.. Kan het eenvoudiger? Nee toch. Doen dus! 
Meerdere namen op 1 formulier is geen enkel probleem

Je kunt je ook per email opgeven naar frans.bergmans@planet.nl

Inleveren voor 10 juli 2015

Frans en Frans



Accommodatiecommissie

VERBOUWING	TENNISPARK

In de algemene ledenvergadering van 16 maart is een toelichting gegeven op de zaken die 
vanaf het najaar 2014 tot maart 2015 zijn gerealiseerd.  Dit betrof met name werkzaamheden 
aan de zijde van baan 9 en 10 waar onze nieuwe ingang komt.
Naast sloopwerkzaamheden en de bouw van een muurtje bij baan 9 om de hoogteverschil-
len op te vangen is een mooi terras gerealiseerd.

In de algemene ledenvergadering zijn ook de zaken die nog gerealiseerd moesten worden  
toegelicht en besproken. Dit betreft met name de volgende onderdelen:

Fietsenstalling.
Deze in qua bestrating gereed en voor de fietsen is een tijdelijke 
voorziening gemaakt. De verdere realisering is afhankelijk van 
de technische en financiële mogelijkheden.

Jeu de boule baan.
Deze is gereed en inmiddels in gebruik genomen.

Hekwerken met toegangspoorten.
Naast het hekwerk ter afsluiting van de fietsenstalling betreft dit ook een hekwerk tussen 
VLTC en Basko vanaf de bebouwing tot en met baan 8. Dat houdt in dat wij zodra de hek-
werken geplaatst zijn alleen nog bij ons paviljoen kunnen komen via de poort bij de fietsen-
stalling. Deze poort wordt voorzien van een “cardlock” lezer waarmee we met onze Knltb 
tennispas de poort kunnen openen. In de digitale Service van mei is hierop een uitvoerige 
toelichting gegeven.
De opdracht voor de realisering van deze hekwerken is medio mei door het bestuur verstrekt 
aan de firma ABC hekwerken. Naar verwachting zullen de hekwerken eind juni (rond het 
verschijnen van deze Service) worden geplaatst.

Toegangssysteem en beveiliging.
Het is de bedoeling dat de garderobe en kleedaccommodaties na de verbouwing bereikbaar 
zijn via de nieuwe entree bij baan 9 en via de verplaatste entree bij baan 1.
Beide deuren worden voorzien van een elektrisch deuropener die net als de poort ontsloten 
kan worden met onze pas. Uiteraard kan deze ook van binnenuit ontgrendeld worden.  
Daarnaast wordt ook de toegangsdeur van de kantine van een elektrische deuropener voor-
zien die alleen met een aparte pas geopend kan worden.
Het toegangssysteem omvat alle voorzieningen die nodig zijn om het gebruik van boven-
staande voorzieningen mogelijk te maken.
Voor de beveiliging is inmiddels een camera geplaatst die een volledig beeld geeft van de 
fietsenstalling.
De opdracht voor al deze voorzieningen is medio mei door het bestuur verstrekt aan de firma 
Safetycom uit Veldhoven.

Bouwkundige werkzaamheden.
Naast de realisering van een nieuwe hoofdentree aan de zijde van baan 9 is het ook de 
bedoeling dat de entree van de kleedaccommodaties binnen ons paviljoen komt. Hierdoor 
wordt de deur bij baan 1 een stuk naar buiten verplaatst en komt de buitendeur van de klee-
daccommodatie te vervallen. De nieuwe entree komt ter hoogte van de huidige tassenkast 
waarvoor een andere oplossing wordt gezocht.
Inmiddels zijn met een aannemer concrete afspraken gemaakt en zal hij na de clubkampi-
oenschappen starten met de werkzaamheden.

De Bouwcommissie.



Clubkampioenschappen	2015

maandag 17 augustus t/m zondag 6 september
Alle senioren en junioren worden van harte uitgenodigd.
Het toernooi wordt traditioneel gespeeld volgens een poulesysteem, waarbinnen iedereen per 
spelsoort meerdere wedstrijden speelt.

SENIOREN
Er zijn 6 sterkte categorieën, die gebaseerd zijn op de KNLTB - sterkteaanduiding zoals die op 
uw ledenpas staat vermeld, n.l.               2/3/4  -  5   -  6  -  7  -  8  -  9

Er kan in alle spelsoorten worden ingeschreven in een 35+ leeftijdscategorie. Indien er in vol-
doende inschrijvingen voor 35+ zijn, zullen binnen deze spelsoort een of meerdere 35+ poules 
worden gevormd. Men moet dit aangeven door naast de categorie ook het hokje 35+ aan te 
kruisen. De 35+ poulewinnaars komen gewoon in het afvalsysteem met de andere poulewin-
naars. 35+ zijn dames of heren, die geboren zijn in 1979 of eerder. Men is als 35+’er natuurlijk 
niet verplicht om hiervoor in te schrijven. 

Iedere categorie bestaat uit 5 spelsoorten.
 •  dames enkelspel  •  heren enkelspel
 •  dames dubbelspel  •  heren dubbelspel
 •  gemengd dubbelspel

Maximaal mag u in 3 onderdelen inschrijven. Dit kunnen de verschillende spelsoorten zijn 
maar ook b.v. 2 enkelspelen en 1 dubbelspel (het tweede enkelspel moet dan wel in een hoge-
re sterktecategorie zijn). U kiest zelf uw partner. Indien u voor dubbel inschrijft zonder partner, 
wordt u op een reservelijst geplaatst, waardoor u alleen geplaatst wordt als er iemand anders 
uitvalt. Men mag altijd in een hogere categorie inschrijven. Indien u weinig uren beschikbaar 
bent schrijf dan maar voor één onderdeel in. Stemt u even af met uw partner of u niet samen 
te veel speelbeperkingen hebt. 

JUNIOREN
Er mag voor 3 categorieën ingeschreven worden, indien men niet teveel restricties heeft.
Richtlijnen voor de categorie-bepaling:

Categorie A1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘98, ‘99, ‘00.
Categorie A2: Niet competitiespelers  geboren in de jaren ‘98, ‘99, ‘00.
Categorie B1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘01, ‘02, ‘03.
Categorie B2: Niet competitiespelers   geboren in de jaren ‘01, ‘02, ‘03. 
Categorie C1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘04 of later.
Categorie C2: Niet competitiespelers   geboren in de jaren ‘04 of later.

Iedereen dient hier zorgvuldig rekening mee te houden! De jeugdcommissie en/of de trainer 
heeft het recht om inschrijvingen in een niet juiste categorie te corrigeren.



Clubkampioenschappen	2015

INSCHRIJVEN

Hoe kunt u inschrijven?

VIA E-MAIL

Iedereen waar we een 
e-mailadres hebben krijgt 
naast de gebruikelijke pa-
pieren inschrijfformulieren 
tevens een persoonlijke 
e-mail met daarbijgevoegd 
een Word-document 
waarop uw eigen inschrij-
formulier. U kunt dit thuis 
op uw computer invullen.
De restrikties kunt u het 
beste aangeven door 
de uurnummers van de 
uren die u niet kunt te 
verwijderen. Zo blijven 
de uurnummers zichtbaar 
waarop u wel kunt.
Tot  12 juli kunt u ook nog 
wijzigingen aanbrengen, 
door een nieuw volledig 
ingevuld formulier in te 
sturen.  

BIJGAANDE 
LOSSE 
FORMULIEREN

U kunt ook gebruik maken 
van bijgevoegd inschrijf-
forumlier. Hierop vult u 
alleen uw EIGEN beper-
kingen in dus NIET van uw 
dubbelpartner. Uw partner 
vult 
zijn/haar eigen beperkin-
gen in. 

INSCHRIJVING 
SLUIT

ZONDAG 12 JULI

ROOD-ORANJE-GROEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Ook dit jaar zal er weer gespeeld worden voor de titel Clubkampioen in de categorieën ROOD 
en ORANJE. Deze wedstrijdjes zullen worden gespeeld als sluitstuk van de training.
Het geheel vindt plaats op woensdagmiddag 15 juli a.s.
De eventuele finales zijn op zondag 6 september tezamen met alle andere finales.
Er hoeft niet ingeschreven te worden, dit gaat via de trainer.

Voor de GROEN spelers en de overige junioren vinden de wedstrijden plaats tijdens de regu-
liere clubkampioenschappen. 

Speel je competitie in Rood dan speel je de clubkampioenschappen ook in Rood, Speel je in 
Oranje dan doe je dit ook met de clubkampioenschappen. Speel je in de Groene competitie 
dan geldt hiervoor uiteraard hetzelfde. De inschrijfformulieren ontvangen jullie binnenkort of 
heb je wellicht inmiddels al ontvangen.

ALGEMEEN
De finales worden gespeeld op zondag 6 september tegelijk met alle andere finales.
De kosten verbonden aan dit toernooi zijn voor senioren € 5,00, junioren €4,00 per persoon per 
onderdeel. Dit bedrag moet worden voldaan voor uw eerste wedstrijd aan de wedstrijdleiding. 
Alleen junioren, die seniorencompetitie spelen of toestemming hebben van de JC / trainers, 
kunnen ook voor de senioren clubkampioenschappen inschrijven. 

Alle schema’s, uitslagen en ook het wedstrijdprogramma kunnen op onze internetsite worden 
gevolgd. Ook het toernooireglement kunt u vinden via de link op www.vltcveldhoven.nl

Eventuele nadere informatie Co Crombeen, e-mail ClubKampVLTC@gmail.com



Interne	wintercompetitie

Wintercompetitie	Seizoen	2014	-	2015	     
 
De wintercompetitie is weer ten einde. Evenals vorig seizoen werd het tweede gedeelte niet 
getroffen door slechte weersomstandigheden. Daarom zijn bijna alle wedstrijden gespeeld.

Wij als commissie zijn daar natuurlijk heel blij mee.

Zoals gewoonlijk melden we hieronder de 3 eerste plaatsen van elke poule, met in acht name, 
dat aan niet gespeelde wedstrijden een 3-3 stand is toegekend, dit geheel volgens het regle-
ment. Bij gelijke eindstand gelden de onderlinge wedstrijd(en).

Bedankt voor jullie deelname en hopelijk tot het volgende seizoen.  
  
   DD-A Christel de Lange Ilse Verhagen
    Myrthe Hinskens Wilma Coppens
    Janneke v. Gerwen Lieke v. Gerwen

 DD-B Annemie de Joode Marije de Joode
  Annette v.d. Sommen Jolanda v.d. Velden
  Miranda Pater  Silvy Wiegand
 DD-C Natascha v.d. Ruit Marjo Yucasan
  Karin Boesten  Jacqueline Aarts
  Esther Verhagen Yvonne Kox
 GD-A Niekie v.d. Ven  Bart v.d. Staak
  Dymphi Nooyen  Chris Cornelis
  Jacqueline Cremers Jose Cremers
 GD-B Ine Stol   Christiaan Gijsbers
  Marjan v.d. Wiel  Stefan Clement
  Marjo Yucesan  Martien Heeren
 GD-C Jennifer de Bont Marco Arends
  Yvonne van Oers Frans v. Hoof

    Gonnie Geraerts Harm Geraerts
   GD-D Linda v.d. Ven  Wim Smeets
    Anja Fisser  Jan Sanders
    Yvone v. Bergen Frank Haneveer
   HD-A José Cremers  Tiny Couwenberg
    Hans Mentingh  Arend Okhuijsen
    Sepp Puijnen  Patrick v.d. Rijt
   HD-B Peer Berkvens  Ton v. Mourik
    Hugo Bijnen  Ben Burgmans
    Ramazan Yucesan Kadir Boga
   HD-C Edwin van Hees Peter van Weerd
    Geert Fisser  Wim v. Vlerken
    Martin v.d. Ruit  Eric Pieters
  

Frans en Jan



Interne	wintercompetitie

Interne Wintertenniscompetitie 2015 - 2016 “Nieuwe stijl”

Al veel winters organiseren wij de interne wintercompetitie. Wij zien de laatste jaren een wat 
afnemend aantal deelnemers. De reden voor de mindere belangstelling is ons niet helemaal 
duidelijk, maar we gaan er wel iets aan doen. We hebben er over nagedacht en onder onze 
leden rondvraag gedaan.

Vanaf het seizoen 2015-2016 kiezen wij daarom een andere opzet. Uit de afgelopen jaar 
gehouden enquete, bleek dat de meerderheid dit als een verbetering zag, in ieder geval wat 
punt 1 betreft. 

Wat verandert er?

1.	 Onze belangrijkste verandering zal zijn: Vaste speelavonden voor elk spelonderdeel. Bij 
voorbeeld HD op dinsdag, GD op woensdag en DD op donderdag. Dit zal uiteindelijk voor 
iedereen meer duidelijkheid geven, omdat het jullie vaste tennisavond gaat worden. Uiter-
aard blijft altijd de mogelijkheid bestaan om met onderling goedvinden de wedstrijd naar 
een andere dag te verplaatsen.

2.	 In het kader van de toekomstige mogelijke samenwerking met TV De Hogt zou ook de 
deelname van leden van deze vereniging hieraan een mooie optie zijn. Hierover wordt in 
de commissie, die de samenwerking verder onderzoekt, al gesproken of daar concrete 
belangstelling voor is.

3.	 Het gehele programma, uitslagen en standen zou op onze website moeten worden gepu-
bliceerd. Dan ben je thuis in staat om het e.e.a. te kunnen volgen. De betrokkenheid zal 
daardoor zeker vergroot worden.

Dit zijn zo maar enkele punten. Wij zijn ons er van bewust dat dit een behoorlijke cultuurom-
slag teweeg zal brengen, zeker een vaste speeldag. 
Het zou dus best kunnen zijn, dat de omzetting naar een vaste speeldag pas na een paar jaar 
het gewenste effect zal hebben.
We hopen met deze vroege aankondiging van de wijziging jullie zo goed mogelijk te informe-
ren en weer een enthousiast deelnemersveld te hebben voor de volgende interne wintercom-
petitie.
Wellicht valt er nog meer te verbeteren, dus als jullie nog andere suggesties hebben om de 
deelname aan deze competitie te vergroten laat het ons weten.

Frans Bergmans (frans.bergmans@planet.nl)
Jan Bos (vltc@janbos.nl)



Sporthuis	Olympia	open	dubbel

Sporthuis	Olympia	Open	Dubbel	Toernooi

Ook dit jaar staat ons tennispark vanaf maandag 6 juli tot en met zondag 12 juli weer in het 
teken van het Sporthuis Olympia open dubbeltoernooi.
Het is alweer de 12e editie van dit toernooi, welke bekend staat om zijn gezelligheid en sporti-
viteit.
Met trots kunnen wij concluderen dat onze formule van gezelligheid, gastvrijheid en natuurlijk 
ook sportiviteit nog steeds bij de mensen aanslaat.
Een grote vaste kern van deelnemers bezoekt ons toernooi al jaren, zelfs mensen van verder 
af komen graag terug naar ons toernooi.
Ook dit jaar zorgen diverse restaurants uit Veldhoven weer voor overheerlijke hapjes, en op 
zondag tijdens het spelen van de finales staat er weer een frietkraam.
Men kan inschrijven tot 21 juni, wees er snel bij, want het toernooi zit net als andere jaren 
weer goed vol.
Het organiseren van het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven:

•	 Sporthuis Olympia
•	 Peter Jansen verzekeringen
•	 Graphic Match
•	 Morec
•	 Tuincentrum Coppelmans
•	 Café de Locht
•	 Euromaas
•	 2B Trading
•	 Oers gezellig
•	 Route 66
•	 Stichting Team King

Het toernooi draagt net als vorig jaar de stichting Autside een warm hart toe.
Gedurende het toernooi zal deze stichting zich nadrukkelijk presenteren, met als hoogtepunt 
een loterij op zondag 12 juli.

Met vriendelijke groet,

De OTC.



Uitslagen	KNLTB	voorjaarscompetitie	2015

De voorjaarscompetitie zit er weer op. 

Van onze junioren deden 3 teams mee aan de
landelijke competitie. 
De jongens t/m 14 jaar werden  2e in hun afdeling, 
meisjes t/m 17 jaar helaas de 8e plaats en het ge-
mengd team een 6e plaats. In deze competitie nog 
maar 1 seniorenteam en dat onder leiding van captain 
Anne Schmeink. In de 4e klasse werd een 2e plaats 
behaald.

Dan de districtscompetitie. De volgende resulta-
ten werden behaald.

Maandagmiddag heren 50+, team 1 captain Ger 
Hendriks, net geen kampioen maar toch mooi een 
gedeelde 1ste plaats; het onderling resultaat is dan 
bepalend wie er zich kampioen mag noemen. Dit keer 
VLTC dus niet. Team 2 met captain Frans Bergmans 
werd 4e  en team 3 van Frans van Hoof haalde een 6e 
plaats.

Op dinsdagmorgen deed het damesteam van 
Anja Verouden mee in de 3e klasse. Zij haalden de 5e 
plaats.

Donderdagmorgen: 5 teams in het damesdubbel.
Team 1 met captain Ank Vink eerste plaats en 
             kampioen, wij feliciteren onze dames.
Team 2, captain Ria Alewijnse gedeeld 4e;
Team 3, captain Attie de Winter een 6e plaats;
Team 4, captain Dymphi Vermelis een 4e plaats en
Team 5, captain Tonny v.d. Vleut haalde een 6e plaats.

Donderdagmiddag werd het team met captain Els 
Bakermans  4e in hun afdeling.

Vrijdagavond altijd een druk bezette avond. 
Gemengd dubbel: Ons 1ste team met captain Rob 
Willems was gepromoveerd naar de hoofdklasse en be-
haalde zelfs een gedeelde eerste plaats. Ook zij helaas 
geen kampioen gelet op onderling resultaat. Het tweede 
team met René Berkers speelde 2e klasse en behaalde 
daar de 3e plaats. Meer teams speelden in de 4e klas-
se: Team 3 met Louis van der Putten bijna kampioen, 
jammer van de laatste wedstrijd die met 1-3 verloren 
ging; Team 4 met captain Tamara Spruyt haalde een 
gedeelde 6e plaats; Team 5 met Jan Bos werd keurig 
3e en Team 6 met Silvia Rooijakkers was op moment 
van opstellen nog niet helemaal uitgespeeld.
Damesdubbel: In de 1e klasse deed ons damesdub-
belteam mee met captain Jolanda van der Velden. Zij 
kwamen niet verder dan plaats 8 en moeten vrezen 
voor degradatie naar de 2e klasse.
Herendubbel: 3 herenteams op deze speeldag.
Team 1 o.l.v. Michiel Boshouwers werden gedeelde 6e ;
Team 2. met captain Patrick van de Rijt hebben we al 
op de website geplaatst; Zij werden kampioen in hun 
afdeling.
Team 3 met Harry Kouwenberg deed het ook keurig en 
werd 2e in hun poule.

Zaterdag:
Gemengd: In de eerste divisie werd er gespeeld door 
ons gemengdteam met captain Roland Mol; Eerste 
divisie is een klasse hoger dan de hoofdklasse. Ons 
team had het hard te halen en kwam helaas niet verder 
van de 7e plaats. Ook zij moeten daarom vrezen voor 
degradatie naar de hoofdklasse. Een klasse lager 
waarschijnlijk ook voor het 2e Team. Tiny Couwenberg 
en het team werd ook 7e. Het 3e Team met captain 
Christel de Lange werd 5e in de poule.
Dames: Ook een damesteam op de zaterdag met cap-
tain Malaika Voermans helaas niet verder dan plaats 8 
zodat ook hier wel sprake zal zijn van degraderen naar 
een lagere klasse.
Heren: Heren 1 speelde dit seizoen ook in de hoofd-
klasse. Met captain Paul Vermeel haalde het team een 
5e plaats. Ook team 2 met Ron Willems een gedeelde 
5e plaats maar zij wel in de 2e klasse. Eveneens 2e 
klasse maar wel een beter resultaat voor heren 3 met 
captain Dave van der Weide, zij werden 2e in de poule.
Heren 4 met Peter Boshouwers ook een gedeelde 7e 
de plaats. Ook hier is degradatie waarschijnlijk.
Heren 35+ deed mee met 2 teams. Het team van Marc 
van Run belande op de 1ste plaats maar wel een ge-
deelde 1e plaats. Het resultaat van de onderlinge wed-
strijd was ook gelijk zodat het verschil tussen gewonnen 
en verloren sets de beslissing moest brengen. VLTC 
wist 1 set meer te winnen dan de tegenstander en kan 
zich daardoor kampioen noemen. Felicitaties voor 
Marc en spelers Frank van Run, Marc Goeiers, Olaf 
Wiegand, Peter Moest, Ralph Kuiper en hun invallers.
Het 2e team met captain Frans Kuypers haalde een 
gedeelde 6e plaats.

Zondagmiddag: In de derde klasse speelde nog 
een gemengdteam op zondagmiddag. Martin van de 
Ruit was hun captain en er werd een 4e plaats behaald.

Weer een goed verlopen competitie die ons team op de 
achtergrond in goede banen heeft geleid. Wel is opge-
vallen dat menig captain zich niet houdt aan de regel-
tjes die nu eenmaal bij een dergelijk evenement gelden. 
Een aantal zaken wordt gewoon niet of onvoldoende 
uitgevoerd en dan wijzen wij bijvoorbeeld op het kontro-
leren van de ledenpasjes, de speelgerechtigheid van 
spelers, het niet opgeven van de speelsterkten en meer 
van dat soort zaken. Regels zijn er niet voor niets. Als 
aan de competitie wordt meegedaan is het belangrijk 
dat iedereen zich ook houdt aan de reglementen.

Als laatste een dank aan mijn medecompetitieleiders 
Frans Bergmans, Riki Pruysers, Riky van Hout en
Bart Voermans.

namens de T,C.
Ton Vermelis
vcl.



Jeugdnieuws

Terugblik	op	een	paar	drukke	maanden

In de eerste week van maart zijn we weer van start gegaan met de World tour, de competi-
tie voor je jongste VLTC jeugd. Hierover later meer. Vervolgens zijn we erg actief geweest 
met 3 tennismiddagen voor Sjors Sportief, het initiatief om jeugd kennis te laten maken 
met de tennissport. Op de 3 middagen zijn er telkens zo’n 50 kinderen op bezoek geweest. 
Ruim 15 kids hebben zich bij onze trainer Sander gemeld voor proeflessen.

In april is de reguliere voorjaarscompetitie competitie van start gegaan en deze zit er 
inmiddels op. Helaas hebben we dit jaar geen kampioenen kunnen huldigen . Wel is er op 
alle fronten zo goed als mogelijk om de punten gestreden. 
Hieronder de resultaten:
•	 Groen 1 (Stijn, Stan, Koen, Milou, Ilse en Judith) zijn 3de geworden
•	 Groen 2 (Jens, Jurre, Wout en Guilian) kwamen 1 puntje te kort voor het kampioen-

schap maar zijn blij met hun 2de plaats
•	 Groen 2: (Senna, Lotte, Isabelle, Milou en Birgit) zijn 7de geworden in een erg zware 

poule
•	 Meisjes 1  11 t/m 17 (Sophie, Elvira, Marit, Joëlle en Ilse) hebben gestreden voor wat 

ze waard zijn maar zijn 8ste geworden.
•	 Jongens 1 11 t/m 14 (William, Twan, Daan, Sem en Xander) zijn op een mooie 2de 

plaats geëindigd.
•	 Gemengd 1  11 t/m 14 (Lieke, Dagmar, Wesley, Maud. Donna, Mats en Luc) hebben 

een verdienstelijke 6de plaats gehaald.

De KNLTB had op 1ste Paasdag een World Tour gepland. VLTC zou VLTC niet zijn als we 
hier geen speciaal tintje aan zouden geven. Iedereen was om 09.00uur aanwezig en zijn 
we met zijn allen gestart met een paasontbijt. Dit was een mooi start van de dag.



Jeugdnieuws

Op zaterdag 18 april heeft VLTC in samenwerking met de KNLTB meegewerkt aan de Na-
tionale Sport week. Op het Meiveld in het City Centrum is een heuse minibaan aangelegd 
en zijn er naast een demonstratietraining van Sander met een aantal VLTC kids de hele 
dag doorlopend mini clinics gegeven voor alle belangstellende. Geholpen door een heer-
lijke voorjaarszon was het een fantastische happening.

Cash in the City
Op zaterdag 18 april is de actie Cash in The City van start gegaan. Een initiatief van de 
winkeliers van het City Centrum om onder 10 sportverenigingen €10.000 te verdelen. Door 
goed werk van Steven Kuijpers is VLTC  1 van de 10 Veldhovense verenigingen die hier-
voor in aanmerking zijn gekomen. De ingezamelde muntjes heeft de JC van VLTC €571 
aan sponsorgelden opgeleverd. Deze zullen goed besteed worden aan de jeugd in de 
vorm van leuke activiteit. Dank aan City winkeliers en de mensen die de muntjes aanLTC 
hebben gegeven.



   Jeugdnieuws

Onze jeugd heeft op 2de Pinksterdag deelgenome aan een dubbeltraining bij De Korrel. Iris 
en Sander hebben samen met enkele toppers van De Korrel op deze ochtend een speciale 
dubbeltraining afgewerkt. In de afsluitende partijtjes konden de kids de trainers als joker 
inzetten. Een dolle boel! 

Voor de zomervakantie begint zijn er nog verschillende activiteiten voor de jeugd. Wat te 
denken van  Rood-Oranje toernooi dat op zaterdag 27 juni bij VLTC wordt gespeeld. Tra-
dioneel wordt deze dag afgesloten met een loterij. Twee weken later, op 12 juli doen we bij 
Metzpoint mee aan een toernooi voor Rood-Oranje- en Groenspelers. Wil je nog meedoen? 
Meld je dan bij Sander of de JC.

Deze drukke periode sluiten we af met de voorrondes voor de clubkampioenschappen. De 
finales spelen we op de finale dag van de clubkampioenschappen op zondag 6 september. 
Hier is altijd lekker veel publiek bij aanwezig.

De JC van VLTC wenste iedereen alvast een hele fijne zomervakantie!


