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VLTC  Service

Let op !!!!!!!!!!!!!!!
Samen met deze VLTC Service wordt ook uw 
ledenpas verspreid.

Kijk dit zorgvuldig na of uw ledenpas erbij zit.
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AGENDA 2017
11 maart: Clash of the Titans

12 maart: Veldhovense Jeugd Tennis Cup *

20 maart: Algemene Ledenvergadering

25 maart: Het Lente Lol Lachen Familie Tennistoernooi *

2 april: Openingstoernooi en informatiebijeenkomst nieuwe leden

24 april – 28 april: Tulpentoernooi *

9 mei: Start interne Lente Mix competitie

10 juni: Rood Oranje Toernooi *

25 juni: Familietoernooi

10 juli – 16 juli: Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi

11 juli: 55+ Mix toernooi

14 augustus – 3 september: Clubkampioenschappen

8, 9 & 10 september: Lustrum Feestweekend!

1 oktober: Damesdubbeltoernooi

3 oktober: Start interne Wintercompetitie

7 oktober: Herendubbeltoernooi

En elke 1e en 3e woensdag van de maand: Toss-avond bij VLTC

Houd website, Facebook en e-mail in de gaten 
voor meer informatie over deze activiteiten!

Wijzigingen zijn nog mogelijk

* Jeugd
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Opzeggen vóór 1 dec a.s.

Bestuur                

Beste VLTC-ers,

Voor jullie ligt weer een nieuwe editie van het clubblad; de eer-
ste van dit jaar. 

Deze keer houd ik het kort. Niet bij gebrek aan informatie, maar 
wel omdat we uitgebreid informatie zullen geven tijdens de ALV. 
Dan presenteren we als bestuur ons nieuwe beleidsplan voor 
de periode 2017 - 2020 en zullen we (een beetje terugkijken en 
vooral) vooruit kijken naar de komende periode. Want ondanks 
dat het ledenaantal afgelopen jaar stabiel is gebleven, betekent 
dit niet dat we rustig kunnen blijven zitten. Er is veel werk aan 
de winkel. We hopen met het nieuwe beleidsplan een flinke stap 
in de goede richting te zetten. 

In het volgende clubblad zullen we terugblikken op de ALV en lichten we ons beleids-
plan toe voor degenen die niet op de ALV konden zijn. 

Ik wens jullie veel leesplezier met dit nieuwe clubblad en hoop jullie snel te zien bij 
VLTC! 

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! 

Jordy van Aarle 1999 9/9

Stan Beerens 1996 8/8

Patricia Bijnen 1973 9/9

Angelique Dillen 1973 8/7

Paul Dillen 1970 9/9

Ron Dillen 1969 9/9

Stefan Fabrie 1984 9/9

Mitchel Geudens 2007 9/9

Naomi Geudens 2004 9/9

Alex Goossens 2005 9/9

Mats de Graaf 2008 9/9

Karin van Herk 1966 8/7

Jorrit Heuts 1980 6/6

Mathijs Houppermans 2004 9/9

Tessa van Iersel 1982 8/8

Fleur Jansen 2008 9/9

Bram Karssen 2005 9/9

Rik Klaassen 2007 9/9

Rien Kooiman 1943 8/8

Tess van der Linden 2008 9/9

Wouter Maltha 1977 6/6

Toos van Mierlo 1962 9/9

Jans Pilmeyer 1964 8/7

Welkom



Verbouwing

Aanmeldingen tussen
1 november 2016 en 25 februari 
2017 zijn in deze lijst verwerkt.

Ilse Potters 1979 7/7

Patricia van Straaten 1987 9/9

Ad Verweij 1963 8/8

Roel van Vlokhoven 1983 8/8

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

Heel erg welkom bij VLTC en 
veel tennisplezier gewenst! 

Welkom
Nieuwe kleedkamers en toiletten

De verbouwing is klaar! We kunnen weer douchen. En wat ziet het er fantastisch uit.
Iets waar we met ons allen apetrots op kunnen zijn. Dank aan allen die er toe hebben 
bijgedragen. Kom gauw eens kijken.

Hieronder een impressie:



VLTC viert 55 jarig bestaan

VLTC lustrum wordt gevierd op 8, 9 en 10 september
Gefeliciteerd! Je bent lid van een jarige vereniging…
… want op 22 maart bestond onze vereniging VLTC alweer exact 55 jaar!

Wellicht herinner je je nog het lustrumfeest van 50 jaar VLTC, met het feest, de zeskamp, 
de tombola, de fietstocht, het tennistoernooi, de receptie….. ja, dat was 2012. Inmiddels 
alweer 5 jaar geleden.

En wist je dat:
• er ook nu weer een team van 11 clubgenoten al druk bezig is om voor dit jaar weer een 

spetterend lustrumweekend te organiseren?
• de plannen hiervoor in volle ontwikkeling zijn?
• je daarom zeker in je hoofd en agenda het weekend van 8-10 september moet vrijhou-

den?
• het allemaal begint op vrijdagavond de 8e september!

De komende maanden gaan we door met het definitief vastleggen van het programma. Het 
zal je aan niets gaan ontbreken, het belooft een mooie mix van inspanning en ontspanning 
te zijn. Een programma waar voor sommigen moed, inzet, lef en doorzettingsvermogen 
nodig zal zijn. Waar anderen juist weer hun humor en creativiteit kunnen tonen. En waar 
weer anderen het gewoon fijn kunnen hebben en zich laten verrassen door alle elementen 
die het weekend in zich zal gaan hebben: culinaire verrassingen; gezelligheid; sportiviteit; 
muziek; …

In elk geval een gratis tip: noteer in je agenda, houd dit weekend vrij en zorg dat je er bij 
gaat zijn!

Nadere info en details over de exacte invulling volgt in juni via dit clubblad, de website, de 
email etc..

VLTC lustrum op 8, 9 en 10 september
Het lustrumcomité:
Anne, Myrthe, Nadia, Tamara, Wendy, Frans, Joris, Mitchell, Roland, Ron, Toon



 Fietsclub 25 jaar

   25 jaar - Proost !!

   Pas wel op waar je je fiets             
   parkeerd!

Het jubileum fietsjaar 2016

Wist U dat………………

• we afgelopen jaar ons 25 jarig fietsjubileum vierden
• we dat jaar gezamenlijk ruimschoots de magische grens van  25.000 km hebben gepas-

seerd n.l. 27.368 km, 2360 km meer dan in 2015
• we gemiddeld dus 145 uur op de fiets hebben gezeten
• de gemiddelde afstand per dinsdag ongeveer 45 km was
• de groepsgrootte een gemiddelde aangaf van ± 13 personen
• er 25 fietsers 1 of meerdere keren aan hebben deelgenomen
• Ad Pruijsers er zelfs meer dan 2000 km op heeft zitten, hulde !
• er van de 52 weken  maar 3 keer niet gefietst is i.v.m. regen en/of storm
• we niet een keer behoorlijk nat zijn geworden
• we het vaakst hebben geluncht bij de Beurs in Oirschot, Oud Brabant in Eersel en In het 

Wilde Zwijn in Bergeijk n.l. 4 x

• op 22 maart voor de eerste keer een dame ons vergezeld heeft en een belangrijke n.l. 
Myrthe, onze voorzitter, zij heeft met eigen ogen kunnen aanschouwen, hoe deze VLTC-
fietsers de dinsdagen doorbrengen.

• er weer diverse nieuwe locaties gevonden zijn zoals De Neut in Westerhoven, De 
Hollandershoeve in Reusel, Lossing in Postel, de Spoordonkse Watermolen en op de 
valreep van 2016 Jacobushof in Lennisheuvel.

• de fiets-op-de-autotocht ons, op 20 september, bracht naar het natuurgebied de Maas-
horst rond Nistelrode en Uden en dat we kregen wat we verdienden; mooi weer.

• we dit jaar, op 14 juni, een fantastische dag hebben beleefd om het 25 jarig jubileum van 
de fietsclub te vieren, met een afsluitende barbecue in Het Witven.

• we toen, dankzij onze fooienpot, gratis onze drankjes hebben mogen nuttigen
• onze penningmeester voor het zoveelste jaar het dus alweer uitstekend gedaan heeft
• we 554 lunches besteld en gegeten hebben
• we 612 pilsjes hebben gedronken, maar ook 97 alcoholvrije.
• we 144 keer aan de sterkere drank hebben gezeten, voornamelijk bij koud weer
• we ook 341 keer koffie of frisdrank hebben besteld, ik bedoel maar.
• het een mooi fietsjaar was, waarin we gezond gefietst, maar ook lekker gegeten en 

gedronken hebben !

Frans

“Hoog bezoek”



Lente Mixed Competitie

Lente Mixed Competitie
• Ieder jaar staat deze competitie in een steeds grotere belangstelling, dus ………
• 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 u zo indelen dat 

u elke keer met een andere partner speelt.
• Er worden uitsluitend gemengd-dubbels gespeeld
• Er worden 3 banen gereserveerd van 19.30 – 20.45 uur en van 20.45 – 22.00 uur dus 

75 minuten per partij. 
• We spelen op de dinsdag- en donderdagavonden.
• In de periode van 2 mei tot 29 juni
• Je kunt inschrijven t/m 16 april met de mogelijkheid om eventuele verhinderingen aan 

ons door te geven
• We willen zoveel mogelijk wedstrijden van gelijke sterkte indelen.
• U krijgt het wedstrijdschema via de mail toegezonden.
• Hebt u nog meer informatie nodig?  Vraag het aan Frans Bergmans ( 06-46474791) of 

Jan Bos ( 06-52890487)

Dus geef je op d.m.v. een mail naar frans.bergmans@planet.nl

Frans & Jan

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 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!!



Jeugdinfo

World Tour Voorjaar 2017

Op onderstaande data is VLTC de host vereniging voor de World Tour en wordt er dus op ons 
park World Tour gespeeld van 09.00uur tot 11.30uur:

• Zondag 26 maart (Rood op 2 banen)
• Zondag 2 april (2 afdelingen Oranje op 10 banen)
• Zondag 16 april (5 banen Oranje)
• Zondag 25 juni (2 afdelingen Oranje op 10 banen)

Belangrijke wijziging bij de Oranje puntentelling:
Bij de Oranje competitie is er een belangrijke wijziging in de punten telling. 
Per wedstrijd worden er 5 games gespeeld met BPS (Beslissend Punt Systeem). 
Bij de stand 40-40 is het volgende punt beslissend.

De Groen competitie is verhuisd van de woensdagmiddag naar de zondag. 

Naast de Gele jeugd spelen de Groene teams nu ook op zondag hun wedstrijden. Het kan dus 
gezellig druk worden op de competitiezondagen.

Uitreiking wedstrijdformulieren en tennisballen voor de Groen en Gele competitie:

Tijdens het Lente Lol Lachten tennistoernooi worden de wedstrijd formulieren en tennisbalen 
uitgereikt aan de teamcaptains. 
De tennisballen moeten na de competitie weer worden ingeleverd bij de Jeugdcommissie.

Lente Lol Lachen toernooi

Op zaterdag 25 maart wordt het tot 2x toe afgelaste Winter Wollen Wanten toernooi gespeeld 
door de VLTC jeugd. 
Omdat de winter dan voorbij is hebben we de naam omgedoopt naar Lente Lol Lachen toernooi. 
Verder verandert er dus niets, zelfs de oliebollen zijn van de partij!! 
VLTC kids spelen met één van hun ouders onderlinge wedstrijden.


