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VLTC  Service

Lustrumweekend
Zoals ook tijdens andere lustrumjaren zullen we ditmaal onze verjaardag groots vieren 
tijdens het lustrumweekend op: 

8, 9 en 10 juni 2012
Een compleet feestweekend waarin de lustrumcommissie voor ieder wat wils heeft 
georganiseerd. In dit blad vindt u een overzicht van de programma invulling van dit 
weekend. In de komende uitgave van de Service en de digitale nieuwsbrief houden 
we u volledig op de hoogte van dit programma en hoort u ook hoe u kunt inschrijven.



Activiteiten
Agenda
        2012

maart 2012
31 maart Open dag bij VLTC

april 2012
1 april Openingstoernooi Senioren/Junioren

april-juni District - en bondscompetitie
april-juni Kunst Licht Mix KLM - Competitie

mei 2012
20 mei Laatste inleverdag kopij Service Nr.2

juni 2012
2 juni Einde Competitiefeest Jeugd
3 juni Bezorging Service +

formulieren Clubkampioenschappen
8-9-10 juni Feest bij VLTC 

“Groots Lustrum Weekend”
22 juni Whoz’next Open Avond
23 juni KNLTB Mini + 3/4 toernooi bij VLTC
24 juni Famiie Toernooi

18-24 juni VTK Open toernooi de Korrel
27 juni Mini + 3/4 Clubkampioenschappen

Nyingtri
Gelukkig hebben we een statisticus bij VLTC. En 
wát voor een! Hij is de man die na elk tennis-
toernooi of na een andere belangrijke wedstrijd 
de statistieken noteert, uitwerkt, en bewaart. 
Fanatiek en gedreven, dát is hij: 
Frans Bergmans! Ik zal zijn vrouw Hanny eens 
vragen of hij thuis ook het een en ander bij 
houdt : 52x  de grijze afvalcontainer buiten ge-
zet, 52x de groene, en 12x de blauwe…. 

Onlangs kwam hij met zijn ‘fietsstatistieken’ op 
de proppen: in 2011 maar liefst 45 keer van de 
52 weken gefietst. Door Frans Bergmans 38x, 
door Joop Saris en Theo de Nier 34x, door 
Frans Bouwman 32x, door Ad Pruijsers en Jan 
te Slaa 31x, enzovoort. Geen noemenswaardige 
schade onderweg, wel een pijnlijke reet. Geza-
menlijk aantal gefietste kilometers: 19.103 km!  
Dat is dus ruim een halve wereldreis. Nou ik kan 
u zeggen, daar schrik je toch van! Nu is het na-
tuurlijk wel zo dat er enkele elektrieke fietsers bij 
zijn. Dat zijn dus de vals-trappers, en komen als 
zodanig niet in aanmerking voor dezelfde toejui-
chingen die de echte diehards verdienen. Ik heb 
trouwens met mijn geografische blik via Google-
Earth op de computer uitgerekend waar we met 
dit aantal kilometers zouden zijn beland. Ik heb 
voor het Oosten gekozen omdat naar men zegt 
daar de ‘Wijzen’ vandaan komen. En wat extra 
wijsheid kunnen wij veteranen altijd gebruiken. 
Het is wel een moeilijke begaanbare weg. Maar 
geen nood. Onze “gouden gids” Jan te Slaa 
loodst ons immers feilloos over uiterst gevaar-
lijke bergruggen, kolkende rivieren, en door 
hete woestijnen naar de plaats van bestem-
ming. Gaat u maar even op het puntje van uw 
stoel zitten: we zouden uitgekomen zijn in het 
oosten van Tibet niet ver van de Chinese grens 
(!) in het plaatsje Nyingtri. Een gehucht dat qua 
volume vergelijkbaar is met laten we zeggen 
Wintelre, maar wel met een natuur van een 
majestueuze schoonheid. In dit Nyingtri zal geen 
fietscafé te vinden zijn om een broodje kroket of 
een uitsmijter met een pilsje te bestellen zoals 
hier in Oirschot, Valkenswaard, of Eersel. Wel 
zou het onze interesse wekken om eens goed 
rond te kijken hoe de Tibetanen hun Boeddhis-
tisch geloof belijden. Maar daar kleeft ook een 
gevaar aan vast. Stel dat een aantal van ons 
zich geroepen zou voelen om in te treden bin-
nen de Boeddhistische wereld als monnik. Hoe-
wel ik er best een aantal op zou kunnen noemen 
die daarvoor in aanmerking komen zou dat een 
regelrechte ramp zijn. Want je moet er toch ook 
niet aan denken dat Hanny de afvalcontainers 
zelf buiten zou moeten zetten, of dat Bertie (van 
Huib) in de vroege ochtend alleen naar de markt 
zou moeten lopen om boodschappen te halen. 

Hoe dan ook, het fietsprogramma van 2012 zal 
er weer gezellig uit zien. En Frans zal ons waar-
schuwen als we de wereld rond zijn.
                                                                                                                     
Leo Traa.



Accommodatie Commissie meldt:

HARTELIJK BEDANKT

Lieve mensen,
 
Hierbij wil ik jullie heel 
hartelijk bedanken, voor 
de bloemen, kaarten
telefoontjes en sms-jes.
Het was hartverwar-
mend.
Het zal mij enorm steu-
nen bij mijn herstel.
Heel veel liefs, 
en hoop op spoedig 
“tot ziens”
 
Riki Pruijsers.

Jaarverslag Accommodatie Commissie VLTC over 2011
Hier een overzicht van een aantal activiteiten waar onze commissie mee bezig is geweest.

1. Informatiebord besteld en geplaatst voor de jeugd op baan 4.

2. Het hele stroom verbruik van 35.000 kWh is in kaart gebracht.

3. De gasmeter en de twee electrometers worden maandelijks opgenomen voor controle op 
verbruik en  de twee watermeters eenmaal per jaar.

4. Telefoon/internet en alarm zijn opnieuw geïnstalleerd via een modem.

5. Probleem verlichting v/d overkapping gevonden en verholpen. Alle 24 zeer slechte fittingen 
vernieuwt.

6. Dakpaneel van de luifel gerepareerd. (rukwind)

7. Meerjaren-begroting periode 2011-2016 opgesteld.

8. Een tiental offertebesprekingen gehad met drie firma’s (van Hout,Stravens en Aqualon) voor 
een nieuwe warmwater voorziening. Uiteindelijk  is de keuze gevallen op Stravens die nu 
ook al onze installaties onderhoud.

9. Offerte ATB voor kitten/voegen en vervangen van gescheurde tegels in de kleedkamers.

10. Schilderen/repareren van 6 deuren en kozijnen kleedkamers.

11. Tussen baan 6 en 7 een groot konijnenhol onder de mat gedicht. De mollenplaag  bij de ba-
nen is door de Gemeente opgelost.

12. Aanleg van een hoofdkabel van Basko naar terras van baan 9-10 voor het aansluiten van 
een nieuwe tweede meterkast van 3x40 amp.

13. VLTC heeft nu twee meterkasten.          
 Eerste meterkast is    3x 80 Amp. voor baanverlichting.  
 Tweede meterkast is  3x 40 Amp. voor Pav., keuken, kleedacc. Etc.

14. Aanleg van 2 nieuwe installatiekasten die uitgevoerd zijn met automatische zekeringen en 
aardlek schakelaars. In eigen beheer zijn er 100 meters kabels gelegd van de oude naar de 
nieuwe meterkast. Dit leverde een besparing op van 3.500 EURO op de offerte van de elek-
tra installateur Hans van Riet.

15. Waar en hoe moet het nieuwe inhang systeem komen.

16. Er zijn drie offertes beoordeeld door de lichtcommissie. De Firma Strago Electro,(onze onder-
houds installateur) gaat een betere verlichting aanleggen op baan 8.

17. Nieuwe toegang voor ons park. Ideeën van BASKO doorgenomen.

18. Een nieuwe commissie. Frank Kantelberg en Chris van Zandwijk gaan de problemen van 
onze web-cam, oplossen. 

19. Aan het begin van dit jaar zijn wij overgestapt naar een andere afval verwerker. (Sport-
stroom). Na een paar aanloop problemen gaat nu alles naar wens en levert het een bespa-
ring op van ongeveer 20 procent. Per jaar worden 42 containers van elk 1700 liter  leegge-
maakt. Daarnaast nog een 20-tal glas en karton ledigingen. Het “afval” is een gezamenlijk 
project met BASKO.

Ledenpasjes
Vindt U dat U niet meer 
op Uw foto lijkt?

Stuur een nieuwe pas-
foto naar Co Crombeen, 
de Verver 12, 5506 BE 
VELDHOVEN.



Lid worden van VLTC.........dat kan..........

Accommodatie Commissie meldt:

20. Financieën. Dit jaar hebben we € 6.000 minder uitgeven dan begroot omdat een drietal 
posten zij doorgeschoven naar 2012. WDit waren: opknappen kleedkamers. lampen en 
baanuitrusting.

21. Uitgeven is € 23.800,-. Dit is te verdelen als volgt:
  Materialen  €   2.500
  Werk door derden €   9.800
  Eigen onderhoud € 11.500

22. Het eigen onderhoud wordt gedaan door een veertigtal vrijwilligers,gedurende 52 weken per 
jaar

23. Resumé: De accommodatie commissie heeft een totaal budget van ongeveer twee duizend 
euro per maand. Dit wordt besteed om alle diensten en materialen van derden in te kopen 
en onze eigen vrijwilligers een kleine onkostenvergoeding te geven. (baanonderhoud € 15 
per week)

24. Aan het eind van het jaar hebben we in ons Fietscafé de negentigste verjaardag van Cas 
v/d Wiel (jarenlang betaalmeester van onze Accommodatie Commissie) gevierd.

Namens de gehele Accommodatie Commissie,
Mart Noordraven.

De Accommodatie Commissie bestaat verder uit: Jan v.d. Bilt,Piet Meulensteen, Mart Noor-
draven, Piet Hoeks,Toon v.d. Loo en daarnaast Ton de Kok

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 le-
den toe, maar .... u begrijpt 
dat we met 800 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 trou-
wen?

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!!



Nieuwe leden van VLTC

ga naar www.vltcveldhoven.nl

Lyette Egberts 1961 8/7
Jürgen de Leeuw 1974 7/7
Patrick van de Rijt 1971 7/6
John Raemaekers 1961 7/7
Sepp Puynen 1966 8/8
Jan Bogers 1961 7/8
Stefan Velema 1968 8/7
Peter Janssens 1968 8/7
Cecile Clesca-Hoeks 1969 9/9
Walther Soetens 1962 8/7
Claudia Nooyen 1989 8/8
Danny Bekkers 1992 9/9
Annie Huybers-van Rooy 1961 8/7
Wilma van de Looy-Hoens 1962 9/9
Marleen van de Heuvel 1962 9/9
Natasha van de Ruit-Pols 1969 9/9
Martin van de Ruit 1972 8/8
Hans Keijzer 1959 9/9
Wim van Vlerken 1968 9/9
Jan Sanders 1963 9/9
Jan Fisser 1963 9/9
Britt Keukens 1989 9/9
Jesper van Ham 1986 9/9
Kevin van Gorp 1981 9/9
Geert Fisser 1962 9/9
Ineke Tompson 1964 9/8
Marijke van Ekert 1962 9/8
Aad de Zeeuw 1975 6/6
Frederico Evers 1981 9/9
Martine Vogels 1982 9/9
Monique van Tongerloo 1964 8/8
Frank Schoenmakers 1972 9/9
Marielle van Nunen-Heeren 1965 9/9
Martien Heeren 1961 9/9
Peter van den Boorn 1958 8/8
Frank van de Boomen 1967 5/4

Welkom
In het afgelopen jaar hebben de volgende nieuwe leden 

zich aangemeld.
We heten jullie allemaal van harte welkom 

en wensen jullie veel (tennis)plezier bij VLTC!

Aanmeldingen t/m 22 februari 2012 zijn hierin verwerkt.

Onze jongere aanwinsten staan in de jeugdsectie van dit blad.



Société Veterans

De belevenissen van een beginnende veteraan.
Met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht, ontstond bij mij uiteraard de gedachte, hoe ga ik mijn 
tijd in vullen. De vrije tijd, die ik in mijn werkende leven had, vulde ik al zoveel mogelijk op met 
tennis, aftertennis en met andere bezigheden voor VLTC. Maar zie, nog geen drie dagen nadat ik 
afscheid had genomen van mijn werk, toog ik toch weer naar VLTC om op een, tot dan toe, voor 
mij ongebruikelijke tijd, een balletje te gaan slaan. Uiteraard wist ik van het bestaan van de zoge-
naamde “Société Veterans”, maar hoe het er daar precies aan toe ging, was me vooralsnog niet 
duidelijk. Wel had ik wel zo iets van: een club binnen een club, dat kan toch niet, beter gezegd, dat 
mag toch niet. Maar goed dacht ik, niet te vroeg oordelen, eerst ervaren. Een leuke bijkomstigheid 
was trouwens; op mijn werk was ik de oudste en hier was ik ineens een van de jongste! Nu, een 
paar jaar later, besef ik pas goed, dat ik toen een goede keuze heb gemaakt. Want wat te denken 
van:

• wat er ook te doen is, we beginnen met koffie en de gesprekken gaan o.a. over Rutte of Rutten 
of hoe gaat het met hem of haar en uiteraard over VLTC etc. etc.

• elke maandag en vrijdag wordt er getennist of, bij sneeuw storm en/of regen, gewoon een 
potje kaarten of O.H.-en

• op donderdagochtend is er de Société Elegance, geen heren- maar gemengd dubbel.
• iedere dinsdag, het gehele jaar door, wordt er met een steeds grotere groep gefietst naar 

een variatie aan bestemmingen. Als het zo uit komt bezoeken wij op de route een of andere 
bezienswaardigheid.

• in de wintermaanden op woensdagmiddag wordt er onder begeleiding door dames en heren 
gebridged en het aantal tafels groeit en groeit.

• regelmatig op woensdag ochtend beantwoordt een van onze leden vragen over alles wat met 
de computer te maken heeft.

• en nog niet zo lang geleden hebben we een opfriscursus kunnen volgen over de verkeersre-
gels en alles wat daar mee te maken heeft.

• de jeu de boules staat op dit moment op een laag pitje, maar nieuwe initiatieven worden uiter-
aard toegejuicht.

• In het vat voor 2012 zit verder nog een veteranen mixed dag.

Dus voor elk wat wils, zou ik zo zeggen. Ik verveel me in ieder geval nooit.

Helaas zijn blessures en andere ongemakken dikwijls de reden, dat men (tijdelijk) niet meer kan 
tennissen. Ondanks dat komt men toch gezellig koffie drinken, fietsen, kaarten etc. Daarom is het 
zo mooi, dat dit soort van bezigheden door verschillende van onze veteranen geactiveerd en ge-
stimuleerd worden. Vergeet niet, dat VLTC meer dan 200 leden heeft boven de 60, daar mag dus 
wel iets voor gedaan worden. 
Rest mij nog: hulde aan Berry, voor dit al jaren geleden genomen initiatief. Het heeft, voor zover ik 
het kan bekijken, niets aan kracht ingeboet, sterker nog, het groeit alleen maar.

Een bijna driejarige veteraan.



VLTC 50 jaar

Herinneringen

Om maar weer met de deur in huis te vallen …
Daar is ie dan weer, een nieuwe Lustrum update. Zoals u van ons gewend bent proberen 
we eenieder zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de perikelen rondom het 50ste le-
vensjaar van VLTC. Dit keer hebben we zelfs al een ‘terugblik’ op een ‘Groβartig’ openings-
feest van jongstleden 15 januari. Een bijzondere gelegenheid waarvan wij u toch graag een 
korte samenvatting niet wilden onthouden.

Voordat u snel verder leest willen we u toch nog attenderen op onze zoektocht naar oud-
leden …

Om onze 50ste verjaardag zoveel mogelijk kleur te geven willen we ook de leden die onze 
vereniging in deze jaren gekleurd hebben de mogelijkheid geven hierbij aanwezig te zijn. 
Oftewel zijn we op zoek naar zoveel mogelijk oud-leden zodat ook zij deel kunnen nemen 
aan diverse activiteiten. Dus kent u mensen die vroeger VLTC-lid zijn geweest? Laat het 
ons weten! U kunt het woonadres met postcode, telefoonnummer en eventueel e-mailadres 
doorgeven via lustrum2012@vltcveldhoven.nl.

En dan nog iets …
In deze service vindt u nog geen inschrijfformulier, maar houdt de volgende service en de 
website in de gaten want daarin vindt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor deelname 
aan de meest geweldige activiteiten.

Weet U het nog?
We hebben een heus 
quintet gehad bij VLTC!

Het “TOPSPIN QUINTET”

met:
- Joke van de Linden 
- John Mantingh
- Sjaan Jansen
- Octave Henzen en 
- Colet Hoeks

Bij diverse gelegenheden 
namen zij het wel en wee 
bij VLTC op ludieke wijze 
door.

Misschien een hint voor 
een nieuwe generatie?

‘Digitale corner’
Graag wijzen wij u op de mogelijkheden om ons ‘te volgen’, al dan niet om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen van dit jaar. Graag presenteren wij u onze ‘digitale corner’

Wordt een fan:

De lustrumcommissie beschikt over een heuse facebook pagina 
waarop we iedereen op de hoogte houden van de activiteiten in 
het lustrumjaar. Maar dat niet alleen: ook oude foto’s, reacties 
van leden en nog meer vindt u hier terug.
Wordt dus ook vriend van het lustrum en  ga naar:
www.facebook.com/pages/VLTC-Veldhoven-
50-jaar/209961929060662

Tweet mee:

Heeft u ons ook al ontdekt op Twitter? Ook hier ‘tweeten’ we er 
vrolijk op los met weetjes over VLTC en het lustrum.  ‘Check it 
out’ en ga naar:

http://twitter.com/#!/vltcveldhoven

Logischerwijs:

Onze eigen website, met Verenigingsnieuws, achtergronden, 
informatie en een apart onderdeel voor het lustrum. Hier kunt u 
binnenkort ook het inschrijfformulier voor het spetterende lustrum 
weekend terugvinden.  Ga dus snel naar:

www.vltcveldhoven.nl



VLTC 50 jaar

15 januari 2012

START   GOUDEN   JAAR

HIERNAAST EN HIERBOVEN ZIET U 
EEN DEEL VAN DE WINTERS UITGE-
DOSTE LUSTRUMCOMMISSIE

Zondag 15 januari jl. was 
het eindelijk zover. We 
konden het jubileumjaar van 
VLTC feestelijk en tennis-
send ‘aftrappen’ met een 
spetterende opening in 
winterse sferen.
En het werd een top mid-
dag welke mede mogelijk 
gemaakt werd door het 

weer. Stralende zon, heer-
lijke temperatuur, ideaal om 
een balletje te slaan maar 
een beetje te warm voor de 
vuurkorf.
Bij binnenkomst werd ieder 
een feestelijk welkom gehe-
ten met koffi e mit Kuchen 
(apfelstrudl of Wener taart) 
en gedurende de middag 

werden de vele aanwezigen 
getrakteerd op erwten- en 
Goulashsuppe, Bradwurst 
mit Brot und Sauerkraut.
De lustrumcommissie was 
bijzonder blij met het aantal 
deelnemers. Zo’n 100 ten-
nissers en in totaal zo’n 150 
‘eters’ ... (lees verder op 
volgende pagina).

Spetterende opening VLTC jubileumjaar

‘Ik neem ‘m in de opsprong’ Enkele Holzhackerbuben .....wat zou ik winnen?



15 januari 2012

START   GOUDEN   JAAR

VLTC 50 jaar

HIERNAAST ZIET U DE LUSTRUMVLAG 
WELKE EEN JAAR ZAL WAPPEREN EN 
BOVEN ‘LOESTIEGE TAILNEMER’

en nog vele andere VLTC-
ers en ook oud-VLTC-ers 
lieten hun gezicht even zien 
tijdens de offi ciële opening 
van ons jubileumjaar.
Bijzonder leuk was dat 
enkele oud-leden die van 
het evenement gehoord 
hadden of toevallig (van-
uit Frankrijk) in Veldhoven 

waren even kwamen kijken. 
Rond de klok van half 6 
werden er nog wat prijzen 
uitgereikt aan de winnaars 
van het bierpulschuiven, 
boomstamzagen en tennis-
sen. Het was genieten en 
we hoorden dan ook al snel 
dat het wel lang wachten 
Wis tot het echte lustrum-

weekend in juni (8, 9, 10)... 
Hebben we in elk geval echt 
iets om naar uit te kijken. 
De voorbereidingen zijn 
in volle gang en daarom 
het verzoek de data in uw 
agenda te noteren. samen 
met Hoop voor Loop wordt 
het een feestelijk weekend 
op de Korze

Spetterende opening VLTC jubileumjaar

Schitterende techniek! Gezellig bijkletsen Het lustrumfotoboek 2002



VLTC 50 jaar

Jaar Programma

Nieuwjaarstoernooi in après-ski sfeer
15 januari

Een knallend begin van het nieuwe jaar met een tennistoernooi 
voor jong en oud in winterse sferen. Maar we zullen niet alleen 
tennissen, ook typische winterspelen staan klaar om beoefend te 
worden. Denk maar aan bierpul schuiven, skilopen,  boomzagen, 
etc. Natuurlijk zorgen wij voor de nodige versnaperingen volledig 
in de juiste sfeer. Schrijf je nu in voor dit spetterend begin van het 
nieuwe jaar.

Openingstoernooi
april

Ditmaal een kleine bijdrage van de 
lustrumcommissie. Wij zullen voor 
wat lekkers zorgen voor bij de koffie. 
Een kleine attentie waarmee u vooral 
niet vergeet dat wij er ook nog zijn.

Veldhovense Jeugd Kampioenschappen
15 september

Wij denken dat vele leden weer kind willen 
zijn, want onze kinderen krijgen de kans om 
tijdens het VJK samen met niemand minder 
dan Raemon Sluiter op de tennisbaan te 
staan!

Lustrumweekend
8, 9 en 10 juni

Wat moet er nog gezegd worden? Nog zoveel eigen-
lijk. Belangrijkste is dat u vooral massaal inschrijft 
voor dit weekend, want zonder u kunnen we het 
simpelweg niet vieren.

Lustrum after-party
finaleweekend clubkampioenschappen

Een heel belangrijk moment: terugkijken op de 
feestweekend. En dat gaan we doen in het fina-
leweekend van de clubkampioenschappen. Zorg 
dat u erbij bent.

Jeugdkamp
5, 6 en 7 oktober 

Weer terug van wegge-
weest: het jeugdkamp. 
De locatie is geregeld 
en het thema idem dito. 
De mogelijkheid om in te 
schrijven volgt snel.

Afsluiting Lustrumjaar
3 november

Als commissie hebben we 
de eer gekregen om het ver-
enigingsjaar af te sluiten. En 
met de voorbereidingen zijn 
we al volop bezig,  dus …

Mooie herinnering



VLTC 50 jaar

Oproep



Uitgelicht …

We houden u niet alleen op de hoogte van de activiteiten welke op de planning staan, we willen u ook een kijkje 
achter de schermen geven. Deze uitgave: 3 Uurkes Vurraf.

Stap 1: Brainstormen …

Een lustrumfeest is een bijzonder feest en zeker als het dan een ‘gouden’ editie is. Groots met een zachte G.
En dat bracht ons al snel op het idee van een ander groot volksfeest  uit het zuiden: Carnaval. Maar Carnaval in 
juni dat kennen we niet. Dus maar weer verder borduren ..

Stap 2: Is er mogelijk een overeenkomst?

Met Carnaval krijgt de prins de sleutel van een dorp overhandigd op 
zaterdagochtend. Kunnen we daar iets mee? Nee, want de sleutel 
van de Stek heeft de lustrumcommissie reeds in haar bezit. 
Maar … Carnaval in Eindhoven start niet op zaterdagochtend! 
Nee, sinds 19 jaar start dit op vrijdag met het gezellige ‘3 Uurkes 
Vurraf’, een evenement waarbij er exact 3 uren gefeest wordt om 
in de stemming komen voor de dagen erna … ziet u de overeen-
komst?

Stap 3:  Opzet van een onderdeel van een feestweekend …

Gaandeweg stap 2 wordt het enthousiasme groter en komen de gekste ideeën boven. Tijd om de ideeën eens op 
papier te zetten dus.

Stap 4: En nu alles in gang zetten

Inkopen doen, De Stek aankleden, optredens regelen … de actielijst is opgesteld en  nu wordt het afvinken tot 
aan vrijdag 8 juni. 

U bent er toch zeker ook bij?

Nee, we gaan niet Carnavalesk gekleed, maar we gaan er wel een 
detail inbrengen. Dat is natuurlijk een verrassing voor iedereen die 
komt feesten.

We starten op tijd, want juist de opening voor het Lustrum-
weekend is voor jong en oud. Oftewel van 19.00 uur tot 22.00 
uur.

Muziek mag natuurlijk niet ontbreken op zo’n avond, dus een DJ is 
geregeld maar daar willen we het niet bij laten… we regelen artiesten, 
maar misschien is het nog beter onze leden te vragen om te helpen 
bij de invulling. Daar denken we nog even over na en komen daar de 
volgende keer op terug.

VLTC 50 jaar



VLTC 50 jaar

Lustrumweekend
Wij vieren feest op  8, 9 en 10 juni zoals u weet.  Een weekend waarin we 
een programma hebben opgesteld dat voor ieder wat wils heeft.  
U heeft het in de vorige uitgave al kunnen lezen, maar we willen zeker 
weten dat u het niet vergeet, daarom nogmaals een kort overzicht van de 
programma invulling van dit weekend. 

Inschrijven kan vanaf de volgende uitgave van de Service en natuurlijk ook 
digitaal. Houdt de nieuwsbrief daarom goed in de gaten.

Programma zaterdag 9 juni 
Tennistoernooi
Natuurlijk mag bij een tennisvereniging die haar 
50ste verjaardag viert een tennistoernooi niet 
ontbreken. Zaterdag 9 juni zal dan ook in het teken 
staan van het tennistoernooi. 

Receptie
Om iedereen de kans te geven om de jarige job 
te feliciteren, zal er einde van zaterdag 9 juni een 
receptie plaatsvinden. 

Diner
Op een lege maag kan niet gefeest worden, dus 
regelen we deze dag het eten voor u. Want ook 
u bent een beetje jarig en mag daarom verwend 
worden. Enige dat u moet doen is ons laten weten 

dat u mee eet (en dat kan later op het inschrijffor-
mulier).

Feestavond
Nadat de magen gevuld zijn zal de feestavond 
losbarsten! Een fantastische band en onze huis 
DJ voorzien de avond van muziek zodat tot in de 
kleine uurtjes de voetjes van de vloer kunnen.

Programma zondag 10 juni
Fietstocht
Het wordt al bijna een traditie, maar op zondag 10 juni 
starten we in de ochtend met een fietstocht voor jong en 
oud. Een mooie tocht waarin wij  u langs mooie plek-
ken leiden, zorgen voor een rustlocatie en waarin wij uw 
geest ook aanspreken met een puzzel. 

6-kamp
Voor degene die actie en uitdaging willen hebben is er, 
wat later op de ochtend, een  6-kamp.  In teams zult u te-
gen elkaar kunnen strijden op verschillende onderdelen. 
Wij proberen dit voor u zo uitdagend mogelijk te maken, 
dus u mag alvast in training gaan …
 

Ballonnenwedstrijd
In een compleet programma mag natuurlijk een ballonnen 
wedstrijd niet ontbreken. In de namiddag van zondag 10 
juni, als de fietstocht en 6-kamp voorbij is, mag iedereen 
meedoen met de ballonnenwedstrijd. Nu maar hopen dat 
de wind goed staat!

Tombola
Gedurende het gehele weekend is het mogelijk lotjes te 
kopen voor een grootse tombola. Wij regelen de prijzen, 
u de gezelligheid!
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Veldhovense Jeugd Kampioenschappen

Reeds 50 jaar zijn we in Veldhoven gevestigd en al 50 jaar zijn we ook betrokken bij de andere tennisverenigin-
gen in Veldhoven, vandaar dat we ons 50-jarig jubileum ook vieren met andere Veldhovense verenigingen, en wel 
tijdens het Veldhovens Jeugd Kampioenschap.

Hoe wordt dit dan samen gevierd tijdens het Veldhovens Jeugd kampioenschap?

Het moge duidelijk zijn: samen met niemand minder dan

      Raemon Sluiter

Wij verheugen ons op deze dag. Momenteel zijn we nog druk bezig met de invulling 
en we zullen iedereen dan ook zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van dit 
evenement. 

Wel is alvast één ding duidelijk: het wordt een topdag, waarbij ook het publiek niet zal worden vergeten. 

Dus we zien u graag op:

15 September 2012



VLTC 50 jaar Clubkampioenschappen

Overzicht 50 jaar clubkampioenen VLTC 1962 - 2012
RECORDHOUDER bij de heren is, in 50 jaren VLTC, ongetwijfeld 

Erik Gommers
Hij overtreft  iedereen door het winnen van maar liefst 11 senioren titels, dit alles in de periode 
tussen 1987 en 2010.

RECORDHOUDSTER bij de dames is, in 50 jaren VLTC, met ruime voorsprong 

Annemieke van Geffen
Zij is in het bezit van 8 senioren- en 2 junioren titels. Zij presteerde dat in de periode van 1981 
tot 2006

Inge van Hout heeft 5 single titels gewonnen en is daardoor ook duidelijk de nummer 2 bij de 
dames. Die eer komt Hans Linssen toe bij de heren met 4 senioren- en 1 juniorentitel
Hij wordt op de voet gevolgd door Joep Caers met 4 senioren titels.

Drie spelers hebben het aantal van zowel 3 senior-, als 3 junior titels op zak t.w. Nicole Bloem-
heuvel, William van Gerwen en Rik de Jong.

Verder hebben 7 spelers of speelsters 3 single-titels bij de senioren op hun naam geschreven, 
n.l. An v Grootel, Yvonne Rooijmans, Angelika Bongenaar, Kristel Sanders, Marcel Mol, Bart 
Vissers en Robbert Boeijen.

Verder is nog het vermelden waard, dat 3 generaties Mol ooit clubkampioen zijn geweest; de 
reeds hierboven genoemde Marcel Mol 1964, 1965 en 1967, zijn zoon Roland afgelopen jaar 
2011 en zijn kleinzoon Pedro in 2007 en 2008, terwijl de laatste ook in 2004 de juniorentitel 
bemachtigde. Karin Gökemeijer pakte zowel bij de junioren, als bij de senioren 2 titels.
Elf spelers of speelsters wisten 2 x het CK winnend af te sluiten; buiten de reeds hierboven 
genoemde Pedro en Karin, waren dat Hannie de Vlieg, Lenie Crombeen, Thea van Hoof, Gabi 
Klootwijk, Bert Pols, Ruud Wittgen, John Jansen, Eugene van Grootel en Has Verouden. Deze 
26 personen zorgden dus tezamen voor 84 titels. Resten dus nog 14 personen met 1 titel in de 
pocket.

Dat zijn dus 49 x 2 (dames en heren) CK’s. In het oprichtingsjaar (1962) werd er nog geen club-
kampioenschap gehouden.
Bij de juniorenkampioenschappen valt 1 jongen vooral op; Arjan Gundlach wist n.l. 5 opeenvol-
gende jaren de juniortitel voor zich op te eisen

Op de volgende pagina vindt u alle clubkampioenen op een rijtje staan voor zowel de senioren, 
als de junioren. Wel moet worden vermeld, dat het junioren kampioenschap pas sinds 1975 
heel langzaam op gang kwam en dat het sinds 1980 een volwaardig kampioenschap is gewor-
den.
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JAAR SENIOR-DAMES SENIOR-HEREN JUNIOR-MEISJES JUNIOR-JONGENS
1963 Ilse Cabret Bert Pols
1964 An v. Grootel Marcel Mol
1965 An v. Grootel Marcel Mol
1966 An v. Grootel Bert Pols
1967 Marlie v.d. Ven Marcel Mol
1968 Christian Hanegraaf Ruud Wittgen
1969 Hannie de Vlieg Ruud Wittgen
1970 Hannie de Vlieg John Jansen
1971 Thea v. Hooff Bart Vissers
1972 Lenie Crombeen Eugene v. Grootel
1973 Hanny Bergmans Eugene v. Grootel
1974 Thea v. Hooff Joep Caers
1975 Nolly v. Lieshout John Jansen Annelies v.d. Heijden
1976 Yvonne Rooymans Joep Caers Annelies v.d. Heijden
1977 Lenie Crombeen Joep Caers Annelies v.d. Heijden
1978 Annelies v.d. Heijden Han Westhof
1979 Yvonne Rooymans Bart Vissers
1980 Yvonne Rooymans Remco Jansen Annemieke v. Geffen Remco Jansen
1981 Annemieke v. Geffen Bart Vissers Annemieke v. Geffen Hans Linssen
1982 Annemieke v. Geffen Robbert Boeijen
1983 Gerry Knaapen Robbert Boeijen Nicole Bloemheuvel HarmJan Hilgeman
1984 Tineke v.d. Bergh Hans Linssen Nicole Bloemheuvel Arjan Gundlach
1985 Nicole Bloemheuvel Joep Caers Nicole Bloemheuvel Arjan Gundlach
1986 Nicole Bloemheuvel Hans Linssen Nicole Bergmans Arjan Gundlach
1987 Nicole Bloemheuvel Erik Gommers Karin Gökemeyer Arjan Gundlach
1988 Annemieke v. Geffen Hans Linssen Karin Gökemeyer Arjan Gundlach
1989 Karin Gökemeyer Hans Linssen Sylvia Vonk Francois Middel
1990 Karin Gökemeyer Robbert Boeijen Sylvia Vonk William v. Gerwen
1991 Annemieke v. Geffen Erik Gommers Eva v. Grootel William v. Gerwen
1992 Angelika Bongenaar Erik Gommers Eva v. Grootel William v. Gerwen
1993 Angelika Bongenaar Erik Gommers Marlijn de Goey Chris Meijers
1994 Annemieke v. Geffen Erik Gommers Marianne Meijers Guido Peeters
1995 Annemieke v. Geffen Erik Gommers Esther v. Hoof Rik de Jong
1996 Angelika Bongenaar Erik Gommers Esther v. Hoof Rik de Jong
1997 Inge v. Hout Has Verouden Esther v. Hoof Rik de Jong
1998 Annemieke v. Geffen Erik Gommers Mandy Manders Rob Janssens
1999 Gabi Klootwijk Erik Gommers Mandy Manders Leon Rosielle
2000 Inge v. Hout Has Verouden Mandy Manders Bart Rosens
2001 Gabi Klootwijk Rik de Jong Marion Couwenberg Bart Rosens
2002 Inge v. Hout William v. Gerwen Dimphy Nooyen Jelle Schijvenaars
2003 Inge v. Hout William v. Gerwen Talitha Keijzer Jelle Schijvenaars
2004 Margje Vermelis William v. Gerwen Iris v.d. Heijden Pedro Mol
2005 Inge v. Hout Rik de Jong Iris v.d. Heijden Jochem Mol
2006 Annemieke v. Geffen Rik de Jong Iris v.d. Heijden Tom Berkers
2007 Kristel Sanders Pedro Mol Eline de Jong Pietje Neggers
2008 Kristel Sanders Pedro Mol Kim de Wild Sting v. Voorthuysen
2009 Kristel Sanders Erik Gommers Charlotte Robben Sting v. Voorthuysen
2010 Talitha Keijzer Erik Gommers Jessie de Wild Tim Hoogenberk
2011 Dimphy Nooyen Roland Mol Brechje Visser Ralf Zoetekouw
2012 ??? ??? ??? ???



Herinneringen

‘Ten eerste wil ik even reageren op de mooie vernieuwde Service, petje af, een hele voor-
uitgang, duidelijk en overzichtelijk.

Verder even het volgende, wat ik niet in het blad aantrof was dat VLTC in het begin met 
de oprichting van 50 jaar geleden is begonnen op de banen bij ‘t Witven. Ik ben ook een 
VLTC er van het eerste uur maar dan onder mijn meisjesnaam Rini van der Looij. Ik heb 
zelfs het embleem nog dat toen der tijd aan elk lid werd uitgereikt.

Ik ben enkele jaren afwezig geweest toen mijn kinderen geboren zijn, maar nu al weer 
ruim 30 jaar onafgebroken en met plezier een lid van VLTC. We gaan gewoon door.’

Dit berichtje ontving de Lustrum Commissie van VLTC na de uitgave van de vorige papie-
ren Service van Riny Mulders. En wij waren daar erg blij mee. Natuurlijk mag het ontstaan 
van VLTC niet ontbreken, daarom hierbij alsnog…

VLTC in 1962…o.a. gezien door een lid van toen en nu…
Op 22 maart 1962 wordt de eerste tennisvereniging van Veldhoven opgericht, de Veldho-
vense Lawn Tennis Club, kortweg VLTC.

De thuisbasis van VLTC werden een paar tennisveldjes bij ‘t Witven. 

Het Witven wordt in de dertiger jaren gegraven als werkverschaffingsproject door de 
N.V. Grontmij, en wordt in mei 1938 geopend. Het bad wordt door de gemeente Veld-
hoven geëxploiteerd. In de jaren zestig wordt het zwembad nog gemoderniseerd en 
aangepast aan de eisen van de tijd, maar in 1987 alsnog gesloten. Enkele jaren later 
komt ’t Witven in particulier bezit en wordt het gehele complex uitgebouwd tot het 
huidige Cambiance ’t Witven (zie ook www.geheimenvanveldhoven.nl)
   
‘In de jaren zestig gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de tijd’, betekende dat 
ook een uitbreiding met tennisveldjes? Wie kan ons daar antwoord op geven?

Een lid van het eerste uur, Riny Mulders, hielp ons aan wat herinneringen uit die tijd:

‘Wat ik me nog kan herinneren is dat we op de bonnefooi naar de banen gingen, dat was, 
voor mij en mijn 2 zussen en het over buurmeisje Nellie v. Aspert, meestal wanneer we vrij 
hadden van school of werk.

Er werd op de baan ingeschreven op een bord met een krijtje, dat aan een muur was op-
gehangen van een betonplaten hokje, waar je vanuit een luikje frisdrank, snoep of ijs kon 
kopen. Meestal moest je lang wachten op een bankje aan de kant van de baan tot er een 
baan vrij kwam.

We speelden in die tijd nog met houten rackets, bespannen met darm. Hoe het met de 
lessen geregeld was weet ik niet meer, iemand die het goed kon gaf je aanwijzingen en 
vooral veel oefenen.

Namen die ik nog kan herinneren waren de meisjes: Fien Bachus en Dorie Hoytink, die in 
de Oranjewijk woonden. Ook Frans en Alie Langereijs (nog steeds lid en ook leden van het 
eerste uur) en de familie van Don’.

Tegenwoordig is ‘t Witven omgetoverd in Cambiance ‘t Witven. Waar je in alle rust kunt 
genieten van strand, natuur en vele bezienswaardigheden in de buurt. Heerlijk wakker 
worden van de vogels die er lustig op los fluiten om er daarna in alle rust de eerste zonne-
stralen van de dag te voelen. Fiets er eens langs en u ziet ‘onze historie’ direct liggen. 

Banen Cambiance ‘t Witven



Bardiensten

Bardienst 2012
Op het moment dat ik dit stukje schrijf staat het voorlopig schema 2 weken op de website 
en zijn er nog weinig wijzigingen doorgegeven. 

Op het definitieve schema zullen zoals andere jaren ook nog wel wijzigingen worden door-
gevoerd. 

Daarom hier nog even de ‘spelregels’ voor het verzetten van een bardienst:

• Indien je een ingedeelde bardienst niet kunt vervullen wordt verwacht dat je eerst 
onderling probeert te ruilen en de wijziging doorgeeft via het emailadres bardienst@
vltcveldhoven.nl

• Mocht onderling ruilen niet lukken dan kun je je bardienst ruilen voor een nog open-
staande dienst. De uptodate lijst van de openstaande diensten kan via het hiervoor 
genoemde emailadres worden opgevraagd. 

• Evenals voorgaande jaren wordt van de leden verwacht dat zij 2 bardiensten ver-
richten, indien men geen bardienst wil doen dient een bedrag van € 40,-- te worden 
betaald. Verricht men 1 bardienst dan is de bijdrage € 20,--. Deze bedragen zullen aan 
het eind van het jaar door de penningmeester worden geïnd. 

• Dit jaar zal men weer via een herinneringsmail ongeveer een week van tevoren aan 
de bardienst worden herinnerd; het is daarom belangrijk dat men ervoor zorgt dat het 
juiste adres bij ons bekend is.

• Nog vragen? Mail ons via ons emailadres.

Namens de Paviljoencommissie
Marianne Sanders



Nieuwe jeugdleden

Welkom
In het afgelopen jaar hebben de volgende 

nieuwe junioren- en aspirantleden zich aangemeld.
Heel erg welkom bij VLTC en veel tennisplezier ge-

wenst!

Claudia Goossens 2001 9/9
Bart Baetsen 2001 9/9
Sanne van Zanten 2002 9/9
Donna Das 2004 9/9
Ilse Delmée 2001 9/9
Vince Maes 2000 9/9
Willem van Gompel 1996 9/9
Rody Bekkers 1995 9/9
Martijn van de Ruit 2005 9/9
Bart Versteeg 1998 8/8
Cloë van Leest 2005 9/9
Lisa Pouwels 1997 8/8
Lotte Pouwels 2003 9/9
Luuk Pouwels 2005 9/9
Noa Verspaandonk 2002 9/9
Wout Sekeris 2005 9/9
Twan Sekeris 2002 9/9
Sem Coppelmans 2003 9/9
Xander Schmidt 2003 9/9
Maud Scheepers 2002 9/9
Elke Scheepers 2004 9/9
Mara Vlemmix 2001 9/9
Evi Vlemmix 2003 9/9
Joyce van Eerd 2001 9/9
Laura Blanco 2003 9/9
Renee Arends 2002 9/9
Fenne Coppelmans 2005 9/9
Milou Heeren 2004 9/9

Aanmeldingen t/m 22 februari 2012 zijn hierin verwerkt.



Van de Jeugdcommissie

Jeugd Uitwisseling Toernooi
Op zondag 13-11-2011 heeft de jeugd van Metzpoint, TOS Bergeijk en VLTC, een uitwisseling 
toernooi gespeeld bij VLTC. 
Enthousiast en met veel plezier, werden door 38 kinderen 40 dubbelspelen gespeeld. Er werd 
gespeeld voor de winnende vereniging en de beste speler per vereniging. Ieder kind speelde 
vier dubbelspelen met 4 verschillende partners. Het aantal behaalde games gedurende de wed-
strijd stond gelijk het aantal behaalde punten per persoon. Een excel programma doet de rest.

Onder grote belangstelling van de ouders, groot ouders, broertjes en zusjes werden de wedstri-
jden gespeeld. Na de eerste wedstrijdronde was er nog geen favoriet zichtbaar, de verenigingen 
gingen gelijk aan op. Halverwege het toernooi was voor het eerst sprake van een koploper, 
VLTC. Broodjes met warme worst zo rond het middag uur haalde sommige spelers uit hun con-
centratie, wat was terug te zien in de wedstrijdresultaten.

Gaande weg het einde van het toernooi werd voor de organisatie de uiteindelijke winnaar 
steeds duidelijker. Deze vereniging hield haar voorsprong tot het einde. Metzpoint werd terecht 
winnaar van de dag, met een wedstrijd gemiddelde van 4,35 punt. 

Nadat Metzpoint het toernooi eerder in 2009 had gewonnen mochten zij opnieuw de wisselbek-
er in ontvangst nemen. VLTC werd met 3,39 punt tweede, gevolgd door TOS Bergeijk met 3,26 
punt.  
De beste scorende spelers voor Metzpoint waren Lars Brouwers en Boyd van Ree, zij speelden 
een wedstrijd gemiddelde van 6 punten per wedstrijd. Luuk van Gerwen behaalde voor VLTC 
de meeste punten, 4,8 gemiddeld. Met 5,5 punten gemiddeld behaalde Frederique Kestjes voor 
TOS Bergeijk de meeste punten. Zij werden allen apart in het zonnetje gezet.

Een ieder keek met plezier terug aan een mooie frisse tennisdag en kijkt uit naar volgend jaar 
wanneer het uitwisseling toernooi door TOS Bergelijk zal worden georganiseerd.

Namens JC VLTC
Robert van Gerwen


