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VLTC  Service

Lustrumweekend 8-9-10 SEPTEMBER 2017

jaar VLTC

Schrijf je nu in voor de activiteiten gedurende het lustrum-
weekend. Dit wil je niet missen! 

Kijk op pagina 9-12 om te zien wat wij voor jullie in petto 
hebben.

Schrijf online in via de website of offline via het papieren 
formulier dat je bij dit clubblad ontvangt. Doe dit zo snel mo-
gelijk, maar uiterlijk op 1 september. 

Je mag het formulier natuurlijk ook inleveren bij 
de wedstrijdleiding van de Clubkampioenschappen.

Wel doen he!

Tot 8 september!

Jouw lustrumcomité,
Anne, Esther, Myrthe, Nadia, Tamara, Wendy, 
Frans, Joris, Mitchell, Roland, Ron, Toon

Ideeën, opmerkingen, suggesties of anderszins:  lustrum@vltcveldhoven.nl 



551962-2017

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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Bestuur

Opzeggingen lidmaatschap vóór 1 dec a.s.

Beste VLTC’ers, 

Voor jullie ligt het tweede clubblad van dit jaar. En wat gaat dat 
jaar snel; we zijn alweer halverwege. De voorjaarscompetitie 
zit er op en we zitten nu midden in de periode van de open 
toernooien. Als je wilt kun je wekenlang elke week een toernooi 
in de buurt spelen. En volgende week begint op ons park het 
eigen Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi. Iedereen die 
hieraan mee doet, wens ik vanaf deze plek veel plezier en suc-
ces. Ik ga ervan uit dat het wederom een super gezellige week 
zal worden. Iedereen die zich niet heeft ingeschreven, geniet 
ook mee van de sfeer en kom kijken, aanmoedigen en genieten 
van een hapje en een drankje. 

Bij dit clubblad ontvangen jullie ook weer de uitnodiging om in te schrijven voor de 
clubkampioenschappen. Ook zo’n mooie periode op ons park. De clubkampioen-
schappencommissie regelt de wedstrijden, de planning en het mooie weer. Het 
enige wat jullie zelf moeten doen is inschrijven. Simpel toch? 

En na de clubkampioenschappen, we zitten dan in het weekend van 8, 9 en 10 
september, vieren we eindelijk onze 55e verjaardag! Wie kan zich het fantastische 
jubileumweekend van 5 jaar geleden nog herinneren? Een weekend vol gezellige, 
leuke en uitdagende activiteiten. Eindelijk mogen we het programma aan jullie ver-
klappen! Je leest het in dit clubblad. Kies uit aan welke activiteiten je mee wilt doen 
(alle activiteiten mag uiteraard ook!) en schrijf je ook hiervoor in. Je kunt dit online 
en offline doen. Dit weekend mag je echt niet missen. 

Maar voordat het allemaal zo ver is, staat voor veel leden de vakantie ook weer voor 
de deur. Een moment om te ontspannen, te ontdekken, te reizen of wat je ook gaat 
doen. Zelf zoek ik Bella Italia op. Daar zal weinig getennist worden, maar Italië heeft 
zoveel moois te bieden, dat ik in die weken het tennissen niet zal missen. Maar 
daarna zie ik jullie graag weer op of naast de baan!

Ik wens jullie een fantastische zomer en een hele goede zomervakantie!

Tot snel!

Met sportieve groet,
Myrthe Hinskens

  Van de voorzitter

We heten de volgende leden van 
harte welkom bij VLTC!

Heel erg welkom bij VLTC en 
veel tennisplezier gewenst! 

Armand van Alller 2003 9/9

Hans Broeder 1964 8/7

Edwin Buijl 1969 9/9

Viki de Graaf 1973 9/9

Wibe de Graaf 1963 7/7

Debbie Hertogs 1986 8/8

Vin van de Langenberg 2005 9/9

Kim van Lieshout 1974 8/8

Esther Scheepers 1973 9/9

Marcel Schreurs 1970 9/9

Hans Soeterbroek 1977 8/7

Floortje Verspaandonk 2004 9/9

Danny Walraven 1990 8/8

Paul de Wit 1959 9/9

 

Aanmeldingen van 25-2-‘17 tot en met 
5-6-2017 zijn hierin verwerkt.

Welkom



Bestuur 

Even voorstellen . . . . . jullie bestuur

Zoals wellicht bekend is het bestuur sinds de afgelopen Algemene Ledenvergadering ver-
anderd. Harry Kouwenberg (penningmeester) en Corry Vervat (secretaris) zijn afgetreden 
en zijn opgevolgd door Michiel Boshouwers en Nicole Wassercordt. Zij stellen zich graag 
aan jullie voor.

Michiel Boshouwers
Hoi! Ik ben Michiel Boshouwers, jullie nieuwe penningmeester. Ik ga proberen in de 
voetsporen van Harry Kouwenberg te treden. In tegenstelling tot Harry heb ik geen echte 
financiële achtergrond, maar dat komt goed!
Anja en ik hebben twee volwassen kinderen die destijds bij VLTC zijn begonnen, maar nu 
met hun partner in Eindhoven tennissen.
Ik werk voor de ING; deels in Amsterdam en deels in Bratislava, Slowakije. Ik help daar 
ons team verder te professionaliseren.

Naast het werk en het penningmeesterschap, tennis ik op maandag- en vrijdagavond en 
stap ik in het weekeinde graag op de racefiets. Tussendoor ben ik ook nog te vinden bij 
SlimBezig (zie sponsor banner op baan 2).

Tot slot: nu we de verbouwingen achter de rug hebben zullen we financieel een paar 
spaarzame jaren tegemoet gaan. Maar we hebben een mooi park en een mooie Stek. 
Niets staat ons tennisplezier in de weg. Dus geniet er allemaal van. Dat blijf ik in ieder 
geval ook doen.

Tot op het park!

Nicole Wassercordt
Hallo allemaal! Ik ben Nicole Wassercordt - Van Keulen, 40 jaar (en al ongeveer 33 jaar lid 
bij VLTC), getrouwd met Thomas en wij hebben samen twee kinderen, Thijs en Imke. Alle 
vier zijn we ook actief lid bij VLTC. Ik vind het hartstikke leuk om de functie van secretaris 
te mogen invullen in een gemotiveerd en gezellig team.
Graag bedank ik Corry Vervat voor de begeleiding en uitleg tot nu toe, mocht het nodig 
zijn, klop ik graag nog een keer aan.

In het dagelijks leven ben ik parttime werkzaam op de afdeling particuliere verzekeringen 
bij een financieel tussenpersoon voor hypotheken en verzekeringen.

Graag sla ik zelf ook een balletje, dus tot ziens op de baan.

Bestuur in de nieuwe samenstelling: v.l.n.r. Myrthe Hinskens(voorz.), Charl Schmeink(JC), 
Johan Klootwijk(TC), Michiel Boshouwers(penningm.) en Nicole Wassercordt(secr.)



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 alle leden niet altijd op 
de hoogte kunnen zijn van 
het wel en wee ervan.
Dus, help ons, weet u ie-
mand 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 slagen, 
wanneer ú er aan mee 
werkt. 
Wij rekenen op u, meldt de 
Van ♥♥♥♥♥ aan bij Stanja!!

Voorjaarscompetitie

Einde Voorjaarcompetitie 2017 met BBQ afsluiting

Met trots hebben we jullie al gemeld, via onze VLTC site, dat in de KNLTB Voorjaars-
competitie 7 teams in hun poule als eerste zijn geëindigd en daarmee het kampioen-
schap hebben binnen gehaald.

Deze teams willen we niet onvermeld laten, dat zijn:

Maandagmiddag Heren 50+ 2   Team Frans Bergmans
Vrijdagavond   Heren 35+ 2         Team Patrick van de Rijt
Vrijdagavond   Gemengd 3+ 1     Team Rob Willems
Vrijdagavond   Gemengd 35+ 4   Team Jan Bos
Vrijdagavond   Gemengd 35+ 5   Team Silvia Rooijakkers
Vrijdagavond   Dames 35+ 1        Team Jolanda v.d. Velden
Zondag   Gemengd 17+ 1             Team Mitchell Cattenstart

De competitie, waaraan door 34 senioren- en 9 juniorenteams (4 kampioenen) van VLTC 
werd deelgenomen, werd op een fantastische manier afgesloten met een barbecue op 
zaterdag 27 mei waarbij ruim 100 competitiespelers aanwezig waren. Met een geweldige 
inzet hebben Michiel Boshouwers en Charl Schmeink er voor gezorgd, dat het vlees 
heerlijk gaar was. Samen met de nodige drankjes en niet te vergeten het mooie weer 
heeft iedereen optimaal genoten.                  

Michiel en Charl, heel erg bedankt daarvoor. 

Namens
de competitieleiding en paviljoencommissie.



INSCHRIJVEN

Hoe kunt u inschrijven?

VIA INTERNET

Iedereen waar we een 
e-mailadres van hebben 
krijgt naast de gebruikelijke 
papieren inschrijfformulieren 
tevens een e-mail waarin in-
formatie omtrent inschrijven 
via www.toernooi.nl
 
Tot  Wo 2 aug kunt u ook 
nog wijzigingen aanbrengen, 
door een nieuw volledig in-
gevuld formulier in te sturen.  

BIJGAANDE 
LOSSE 
FORMULIEREN

U kunt ook gebruik maken 
van bijgevoegd inschrijffor-
mulier. Hierop vult u alleen 
uw EIGEN beperkingen in 
dus NIET van uw dubbepart-
ner. Uw partner vult 
zijn/haar eigen beperkingen 
in. 

INSCHRIJVING 
SLUIT

WOENSDAG 
2 AUG.

A.S.

maandag 14 augustus t/m zondag 3 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 hogere 
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. 

ALGEMEEN
De finales worden gespeeld op zondag 3 september.
De kosten verbonden aan dit toernooi zijn voor senioren € 5,00 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 internet worden gevolgd. 
U gaat dan naar www.toernooi.nl Type in de zoekbalk CK2017 Veldhoven. De rest wijst zich-
zelf. Ook het toernooireglement kunt u daar vinden.

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

Clubkampioenschappen 2017



Clubkampioenschappen Jeugd 2017

GroenGroen

• Van 21 augustus t/m 3 september spelen we de jeugd 
clubkampioenschappen categorie geel en groen bij VLTC. 

• Bij veel aanmeldingen/restricties kunnen er in de week van 14 
augustus ook wedstrijden worden ingepland.

• In de laatste week houden we rekening met de schooltijden!
• De wedstrijden in groen worden gespeeld om 2 gewonnen sets tot de 

4. Bij deuce spelen we winnend punt. Eventuele 3e set wordt gespeeld 
als tiebeak. 

• Geel speelt om 2 gewonnen volledige sets, bij deuce spelen we met 
voordeel en nadeel. 3e set wordt gespeeld als een normale set. 

• Als je ook met dubbel mee doet moet je voor allebei inschrijven. 
• De wedstrijden worden zoveel mogelijk overdag gespeeld. 
• Alle finales worden gespeeld op zondag 3 september.
• Inschrijfgeld bedraagt €4,- p.p. per onderdeel. 
• Inschrijven kan alleen via toernooi.nl zoek op CK2017
• Inschrijven kan tot woensdag 2 augustus 2017
• Wij gaan ervan uit dat iedereen meedoet!

Voor vragen kun je contact opnemen met Sander van Asten                    
06-23808661 of sander@sportivityservice.nl

Groen

• Op woensdag 30 augustus organiseert de jeugdcommissie voor de 
kinderen die op rood of oranje veld spelen de clubkampioenschappen! 

• De kinderen die op 30 augustus de meeste punten verzamelen 
plaatsen zich voor de finaledag op zondag 3 september. 

• Bij rood spelen we tot de 7 punten.
• Oranje speelt partijen om 5 games. 
• Bij oranje worden er enkels en dubbels gespeeld. De dubbels worden 

door de jc in overleg met de trainer ingedeeld. Bij veel aanmeldingen 
kunnen er ook dubbels op vrijdag 1 september gepland worden. 

• De wedstrijden worden gespeeld tussen 15.30 uur en 19.00 uur
• Iedereen wordt getrakteerd op lekkere friet! 
• Inschrijfgeld bedraagt € 2,- p.p.
• Wij gaan ervan uit dat iedereen meedoet!

Schrijf je dus snel in door een mail met je gegevens te sturen naar: 
sander@sportivityservice.nl



55 jaar VLTC

Lustrumweekend 8-9-10 SEPTEMBER 2017

Schrijf je nu in voor de activiteiten gedurende het lustrumweek-
end. Dit wil je niet missen! 

Schrijf online in via de website of offline via het papieren formu-
lier dat je bij dit clubblad ontvangt. Doe dit zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk op 1 september. 

Je mag het formulier natuurlijk ook inleveren bij 
de wedstrijdleiding van de Clubkampioenschappen.

Wel doen he!

Tot 8 september!

Jouw lustrumcomité
Anne, Esther, Myrthe, Nadia, Tamara, Wendy, Frans, Joris, Mitchell, Roland, 
Ron, Toon

Ideeën, opmerkingen, suggesties of anderszins: lustrum@vltcveldhoven.nl 



Programma lustrumeekend

Vrijdag 8 september:
19.00 – 22.00 Invitatietoernooi
Begin het lustrumweekend goed en schrijf je in voor dit gezellige en ontspannende invitatietoer-
nooi! Samen met een vaag familielid, vrolijke kennis, goeie buur, verre vriend, geheime vriendin….. 
zolang hij of zij géén lid is van VLTC, is alles toegestaan! De eerste wedstrijdjes beginnen om 19:00, 
de laatste eindigen rond 21:45 uur. Gezelligheid staat voorop, in een ongedwongen sfeer. Gewoon 
gezellig het weekend beginnen door samen een balletje te slaan. En je bent meteen in gereedheid 
voor de PubQuiz!

Voor alle seniorleden en hun introducé(e).

22.00 – 01.00 PubQuiz
Leuk, een PubQuiz! Met de Stek als Pub, en echte Quizmasters! Deze PubQuiz spelen we in teams 
van ongeveer 8 personen en de échte quiz-tijgers komen deze avond bovendrijven! Actualiteiten, 
verenigingskennis, nieuwsfeiten, geschiedenis, kunst, wetenschap, muziek, sport…… 
Het belooft een dynamische, hilarische, spannende en historische avond te worden. Daar wil je bij 
zijn! 

Inschrijven kan individueel of met introducé(e). Voordat de PubQuiz begint, maken we teams of 
vorm je je eigen team. Spektakel verzekerd!



Programma lustrumweekend

Zaterdag 9 september:

11.00 – 14.30 Speurtocht

Nieuw tijdens dit lustrum: “de Speurtocht”! Een evenement voor jong en oud! Met teams van maximaal 
8 personen ga je door de bossen en velden achter de Korze op zoek naar de route. Vragen, opdrachten 
en digitale interactie leiden je terug naar de Stek. Aansluitend kun je met jouw team meedoen met de 
Zeskamp, maar dit is natuurlijk niet verplicht (maar wél leuk!).

De route is ongeveer 5 kilometer. Wij zorgen tijdens de tocht voor de inwendige mens.

Introducées (niet-leden) zijn ook van harte welkom! 
Plezier verzekerd!

15.00 – 17.30 Zeskamp
Leuke en uitdagende evenementen zijn er om in ere te houden. Ook dit lustrum weer “de Zeskamp”; een 
evenement voor jong en oud! Met teams van maximaal 8 personen bedwing je de hindernissen op en 
rondom ons tennispark… en natuurlijk ook deze keer weer de legendarische levende Sjoelbak! Vooraf 
aan de Zeskamp kun je met jouw team meedoen met de Speurtocht.

Introducées (niet-leden) zijn ook van harte welkom! 
Uitdaging, plezier en spierpijn verzekerd!

18.30 – 20.30 Barbecue
De activiteiten maken hongerig! Daarom genieten we ‘s avonds van een volledig verzorgde barbecue! 
Een heuse Airstream en Locomotief rijden ons terrein op. Is me dat wat!

Heerlijk eten en drinken en nog een keer met elkaar terugkijken op de hectiek van de dag. 
Dit is natuurlijk ook dé perfecte start voor de feestavond. 

Voor leden, hun partners en kinderen. VLTC draagt een deel van de kosten, maar we vragen hiervoor 
ook een eigen bijdrage van slechts € 10 p.p. Voor kinderen t/m 12 jaar is de bijdrage € 5 p.p.

20.00 – 01.00 Party Time!
Een bruisend feest om deze zonovergoten dag op de perfecte manier ouderwets af te sluiten. DJ Raf 
zorgt voor een swingend geheel. Alles mag!



Programma lustrumweekend

Zondag 10 september
Deze hele dag genieten we van allerlei lekkers, verzorgd door 
Joro’s Broodtrommel. Verse broodjes, (fruit)salades, shakes
…… en dat alles tegen speciale VLTC-tarieven!

09.00 – 10.00 Wake-Up Bootcamp!
We beginnen de zondag met een Wake-Up Bootcamp, zodat jouw lichaam (en geest!) klaar zijn voor de 
laatste dag van het feestweekend. De bootcamp wordt verzorgd door Bootcamp De Kempen. In een uur 
tijd werk je aan je hele lichaam en aan je conditie. Beter kun je de dag niet beginnen, toch? En weet: na 
een uur bootcamp gaat de vetverbranding nog zo’n 12 uur door!

10.00 – 17.00 Tennistoernooi
Een lustrumfeest van een tennisvereniging: tsja, dan moet er natuurlijk getennist worden! Dat gaan we 
deze dag dan ook uitgebreid doen. 
Voor alle seniorleden. Je schrijft individueel in, en wij zorgen voor een verrassende tennisdag!

12.00 – 15.00 heel VLTC bakt!
De kinderen (en mogelijk andere liefhebbers) gaan aan de slag voor de inwendige mens. Lekkere cup 
cakes bakken! In alle soorten en maten. Feestelijk versierd. Wie maakt de mooiste? Er zijn prijsjes te win-
nen! De resultaten verkopen we voor het goede doel! Broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes die geen 
lid zijn, mogen gerust mee komen bakken.

16.30 – 17.30 Demonstratiewedstrijd
Op baan 3 (vaak ook nog Baan 1 genoemd) 
spelen toppers een demonstratiewedstrijd op niveau! Leuk om naar te kijken, tijdens de borrel, ter leering 
ende vermaeck! Komt dat zien!

18.00 – 19.30 Tombola
Tradities zijn er om in ere te houden! De Tombola is er zo een. Wil je prijzen winnen? Doe mee met de 
afsluitende Tombola! Spannend én Gezellig! De prijzen op de goed gevulde prijzentafel zijn ter beschik-
king gesteld door onze sponsoren. De opbrengst van deze tombola is in zijn geheel voor Stichting Het 
Vergeten Kind. Help mee een kind écht kind te laten zijn! 
.....Als je zélf prijzen wilt inbrengen of suggesties hiervoor hebt: welkom! Hoe rijker onze prijzentafel ge-
vuld, hoe hoger de opbrengst!

19.30 Afsluiting van het lustrum
Aan alles komt een eind. Dus ook aan dit lustrum. Zakdoekjes zijn aanwezig voor of tijdens het 
laatste rondje.  Een rondje van de zaak…….



FLEX Jeugdtennistraining VLTC 
‘de #1 jeugdtennis training in de omgeving’

In het voorjaar van 2017 zijn we bij VLTC gestart met FLEX TENNIS TRAINING!

Waarom Flex Tennis:

Wij willen de jeugdleden van VLTC de mogelijkheid bieden om vaker dan één keer per week te 
trainen. Goed leren tennissen kost tijd. Hoe beter je kunt tennissen des te leuker het spelletje 
is. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich sneller ontwikkelen als ze vaker dan één keer per 
week tennissen. Maar niet dat alleen is belangrijk, ook zijn de kinderen meer aan het bewegen, 
ze zijn lekker buiten bezig en de jeugdleden leren elkaar beter kennen omdat er niet meer in 
vaste groepen getraind wordt. Bovendien en misschien wel het belangrijkste biedt dit systeem 
meer flexibiliteit: ingeval van ziekte, andere sporten, kinderfeestje e.d. kan er gewoon in de-
zelfde week op een andere dag getraind worden. 

Tennis is bij veel kinderen naast voetbal/hockey de tweede sport. Bij deze sporten trainen de 
kinderen al vaak 2 keer per week. Daarnaast hebben kinderen ook nog hun schoolactiviteiten 
en het sociale gebeuren wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Dit alles maakt het voor de trainer 
moeilijk (onmogelijk) om iedereen in te plannen in een leuke groep die qua niveau bij elkaar 
past en die ook nog op een gewenst tijdstip traint. 

Wat houdt Flex Tennis Training in:

Heel simpel! Je traint op de dag die jou uitkomt en je kunt zelf kiezen hoe vaak je in de week 
komt trainen. Alle jeugdleden worden in het begin van de training cyclus ingedeeld op kleur. 
Rood, oranje, groen of geel. Deze kleuren zijn ook de kleuren die de KNLTB (Koninklijke Neder-
landse Lawn Tennis Bond) gebruikt voor de World Tour (rood, oranje en groen) en de competitie 
voor kinderen vanaf 11 jaar (geel). De Flex Tennis Training wordt aangeboden op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag waarbij we op vrijdag specifiek gaan trainen op het spelen van 
wedstrijden.

Welke kleur:  

Je traint in de kleur waar je tijdens de World Tour ook je wedstrijden speelt. Kinderen die aan de 
voorjaars- of najaarscompetitie deelnemen vanaf 11 jaar trainen in geel. Speel je geen compe-
titie of doe je niet aan de World Tour mee (wat we wel adviseren) kun je uiteraard wel gewoon 
deelnemen aan deze trainingen. Als je niet weet op welke kleur jouw kind speelt neem dan 
contact op met Sander van Asten (tennistrainer van VLTC) hij beslist over de juiste indeling.  De 
indeling is ook terug te vinden op de website van VLTC.



FLEX Jeugdtennistraining VLTC
‘de #1 jeugdtennis training in de omgeving’

Antwoorden op verwachte vragen?

Is mijn kind verplicht om vaker te trainen?
Nee, je bepaalt zelf hoe vaak je komt. We gaan er van uit dat iedereen minimaal één keer 
per week komt.

Worden de trainingen duurder als je vaker komt tennissen?
Als je voor de Flex Tennis Training kiest maakt het niet uit of je één of vier keer in de week 
komt trainen. Het trainingsgeld blijft hetzelfde.

Hoe wordt er gecommuniceerd als een training niet doorgaat?
Voor elke groep wordt er een groepsapp aangemaakt. Mocht de training niet doorgaan zal 
de trainer dat via deze app communiceren. Mocht je twijfelen kun je zelf contact met de 
trainer opnemen.

Worden trainingen ingehaald die niet doorgaan?
Alleen in het geval dat er heel de week geen training geven wordt, wordt deze week later in 
het seizoen ingehaald. 

Is er alleen nog maar de flex training?
Wij zijn ervan overtuigd dat het flex tennisprogramma grote belangstelling zal hebben, daar-
naast is het nog steeds mogelijk om in een eigen samengestelde groep of privetrainingen te 
volgen. Dit gaat allemaal in overleg met de trainer en zal plaatsvinden buiten de tijden van 
het flex trainingsschema.

Voor vragen over tennistraining kun je contact opnemen met Sander van Asten 06-
23808661

ATTENTIE VOOR NIEUWE LEDEN: Voor het volgen van tennislessen is lidmaatschap 
verplicht! Naast het opgeven voor tennistraining moet je ook lid worden van VLTC 
meer informatie over het lidmaatschap is te vinden op http://www.vltcveldhoven.nl/

aanmelden/ 



Training senioren

Tennisles voor senioren bij VLTC
Voor senioren zijn er mogelijkheden voor het volgen van tennislessen. Deze tennislessen zijn 
bedoeld voor zowel de prille beginners als voor de gevorderden en competitiespelers. Zowel ’s 
zomers als ’s winters krijgt men daarvoor de gelegenheid. In beide seizoenen wordt getraind op 
de buitenbanen van VLTC.

Het zomerseizoen bestaat uit 15 lessen in de periode april t/m september. Het winterseizoen 
bestaat uit 20 lessen en loopt van oktober t/m maart.

De grootte van een lesgroep is standaard 8 personen, maar je kunt ook voor een kleinere groep 
kiezen. 

Voorafgaand aan het nieuwe trainingsseizoen moet je je inschrijven voor de training. Dit gebeurt 
via de website van Sportivity Service. Houd je mailbox en de website van VLTC en Sportivity 
Service in de gaten

Sportivity Service is een organisatie gespecialiseerd in tennisdetachering, die inmiddels bij 
14 verenigingen in de regio actief is, waaronder VLTC.

Het trainingsteam van VLTC bestaat uit:

Sander van Asten (hoofdtrainer) Robin de Louw FFrank Bierhuizenhuizen.jpg



Jeugd informatie

Afscheid Riki en Riky
Op 25 maart heeft de JC Riki en Riky in het zonnetje gezet. 
Deze dames hebben jarenlang de jeugdcompetitie begeleid 
op de woensdag middag. 
Met de verhuizing van de jeugdcompetitie naar de zondag 
hebben ze het stokje overgedragen aan de JC. 

Namens alle VLTC kids die ooit op de woensdagmiddag  
competitie hebben gespeeld ENORM BEDANKT!

World Tour 16 april

Op 16 april is er een World Tour 
gespeeld op ons park. 

Omdat het ook 1ste Paasdag was 
zijn we de dag begonnen met een 
heus Paasontbijt.        

       
Tot ieders verrassing kwam ook de 
Paashaas nog langs.

Rood-Oranje Toernooi 10 juni
Zaterdag 10 juni werd wederom een Rood-Oranje Toenooi gespeeld bij VLTC. 35 Enthousi-
aste deelnemers hadden zich ingeschreven. Dat het een beroemd toernooi is is wel duidelijk 
geworden met zelfs een inschrijving uit Roermond! De dag is met de traditionele spannende 
tombola afgesloten.



Jeugd informatie

Voorjaars competitie Jeugd
De competitie voor de jeugd in Groen en Geel zit er weer op. Alle teams hebben prima 
gepresteerd. Maar liefst 4 teams zijn kampioen geworden! Allemaal gefeliciteerd met jullie 
prestatie!

De kampioenen zijn: 
• Geel Gemengd- 1: Milou, Donna, Ilse, Quinten, Stijn, Koen en Stan
• Geel Gemengd -2 : Jens, Jurre, Wout, Maud en Milou
• Groen-1: Daan, Daan, Tim, Thijs en Max
• Jongens-2 : Xavier, Mathijs ,Seth, Timon, Thijs en Luciano

Geel Gemengd 1

Geel Gemengd 2

Groen 1

Groen 2


