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Van de voorzitter......
Beste leden, 

In de vorige Service kondigde Gustav mij al aan als zijn (kandidaat)
opvolgster. In diezelfde Service heb ik me ook kort voorgesteld, maar 
toen wist ik nog niet zeker of de Algemene Ledenvergadering zou instem-
men met de voordracht van mij als voorzitter. Inmiddels is dat alweer een 
tijdje geleden en begint het moment waarop ik het stokje echt overneem 
steeds dichterbij te komen. Ik heb namelijk het geluk nog even ‘onder de 
hoede’ van Gustav naar dat moment toe te groeien. 

Maar gelukkig doen we dat in een vereniging als VLTC niet alleen. Natuurlijk zijn er mijn mede 
bestuursleden en de commissies die enorm veel werk verzetten. Daarnaast heb ik in de afge-
lopen periode veel positieve en enthousiaste reacties gekregen op mijn benoeming. Dat geeft 
me nog meer plezier en zin om deze functie met volle kracht aan te pakken. Dus dank jullie wel 
daarvoor!

De vereniging staat in de tussentijd gelukkig niet stil. Zo is de afgelopen periode hard gewerkt 
aan een nieuwe website. We hopen hiermee een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke website 
te hebben die communicatie via het world wide web nog eenvoudiger maakt. 
Hopelijk hebben jullie allemaal al een kijkje genomen. Zo niet, dan is dit het moment om dat 
alsnog te doen. En bij een nieuwe website hoort wellicht ook een nieuw clublogo. Hiervoor doen 
wij een beroep op jullie, onze leden. Zie de prijsvraag verderop in deze Service.

En nu de voorjaarscompetitie inmiddels is afgelopen, kunnen we ons opmaken voor de diverse 
open toernooien, waaronder ons eigen Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi, en natuurlijk 
de clubkampioenschappen. Het inschrijfformulier voor deze beroemde en gezellige weken in 
augustus, ontvangen jullie bij deze Service. We hopen op jullie deelname, want ‘hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd’. Noteer de data maar alvast in jullie agenda’s.

En zo breekt ook langzaam de vakantieperiode aan. Of je nu weg gaat of niet, ik wens iedereen 
een	hele	fi	jne	zomer	en	een	lekkere	vakantie.	Enjoy!

Groet,
Myrthe Hinskens



In memoriam

Veel te vroeg hebben wij op 15 maart jl. af-
scheid moeten nemen van

Leo Traa
Op deze vaste plaats in ons clubblad stonden 
zijn stukjes, op zeer humoristische wijze en met 
veel zelspot geschreven. Door zijn ziekte moest 
hij een jaar geleden stoppen met het leveren 
van kopij voor de Service.

Wij zullen nog vaak met plezier aan hem blijven 
denken en wensen Mia en de kinderen sterkte 
met dit wel heel grote verlies.

de redactie

Activiteiten
Agenda

juni 2013
5 juni Toss-avond
8 juni Einde competitiefeest jeugd
10 juni Kopij binnen voor Nieuwsbrief
17 juni Digitale Nieuwsbrief juni

17-23 juni VTK OpenToernooi de Korrel
22 juni Rood-Oranje Toernooi
23 juni Familie Toernooi
26 juni Rood-Oranje Clubkampioenschappen 2013

juli 2013
1 juli Kopij binnen voor nieuwsbrief

1-7 juli Open Toernooi TC de Hogt
3 juli Toss-avond
8 juli Digitale Nieuwsbrief juli

8-14 juli Open Dubbeltoernooi VLTC
16 juli 60+ Mixed toernooi

augustus 2013
7 aug Toss-avond
12 aug Kopij binnen voor nieuwsbrief

12 -    
1 sep

aug Clubkampioenschappen 2013
voor senioren en junioren

16 aug Digitale Nieuwsbrief augustus
19-25 aug Open Toernooi TC Metzpoint
29 - 

13 okt
aug KNLTB Najaarscompetitie

september 2013
2-9 sept Open Toernooi David Lloyd
4 sept Toss-avond

4-15 sept Veldh. Jeugd Kampioenschappen VJK
9 sept Kopij binnen voor nieuwsbrief
14 sept VJK Feest
16 sept Digitale Nieuwsbrief september
21 sept Interne Wintercompetitie t/m 30 maart 2014

oktober 2013
2 okt Toss-avond
6 okt Damesdubbeltoernooi
13 okt Herendubbeltoernooi

2013



Open Dubbel toernooi 2013

Nieuwe Website

In de laatste digitale 
nieuwsbrief kondigden wij 
een nieuwe website aan. 

Inmiddels is deze in de lucht. 
Dus neem gerust een kijkje 
op

www.vltcveldhoven.nl

VLTC Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi 2013

De inschrijving voor het Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi 2013 is open! 

Inschrijven kan tot en met 24 juni 2013! 

Het toernooi vindt plaats van 8 juli tot en met 15 juli 2013.  

Informatie:

Dit open KNLTB-toernooi wordt door VLTC georganiseerd.

Als VLTC-lid kunt u met een ander VLTC-lid inschrijven, bijvoorbeeld met uw vaste dubbel-
partner of met iemand uit uw competitieteam. Maar u kunt ook met uw oom, tante, buurman, 
collega, vriend of vriendin inschrijven. Verder kunnen natuurlijk alle tennissers uit de omgeving 
inschrijven. Wel is het verplicht dat alle deelnemers lid zijn van een bij de KNLTB aangesloten 
tennisvereniging. Er zal in twee leeftijdscategorieën worden gespeeld te weten 25+ en 45+.

Het VLTC Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sporthuis Olympia – Graphic Match – Kantelberg Office Management

Tuincentrum Coppelmans – Peter Jansen Verzekeringen – Tevea B.V. – Cardo Gym en Dance
Euromaas B.V. – VDL – Echo – Ad Ivits Was- Droog- en Koelspecialist Veldhoven
Gebr. Van Hout Installatietechniek – Bakkerij Driessen – Ikado – Auto Kantelberg
Route 66 Food en Fun



Clubkampioenschappen 2013

maandag 12 augustus t/m zondag 1 september
Alle senioren, junioren, aspiranten en veteranen 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 1978 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. 

Ook dit jaar zal er ook weer een categorie veteranen 60+. Dit zijn personen geboren in 1952 of 
eerder. Hier zullen we proberen om in 2 sterktecategorieën te spelen n.l. 6/7 en 8.
De spelsoorten zijn uitsluitend dubbels t.w. damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel.

Zijn er te weinig inschrijvingen voor een bepaalde sterktecategorie dan kan de wedstrijdleiding 
besluiten deze categorieën samen te voegen. Er wordt in principe overdag op de weekdagen 
gespeeld. (11.00, 14.00 en 16.00 uur) Als het nodig is kan de wedstrijdleiding besluiten om 
overdag in het weekend te spelen.



Clubkampioenschappen 2013
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 inschri-
jformulier. 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 verwij-
deren. Zo blijven de uur-
nummers zichtbaar waarop 
u wel kunt.
Tot 7 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 beper-
kingen in. 

INSCHRIJVING 
SLUIT

ZONDAG 7 JULI

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 ‘96, ‘97, ‘98.
Categorie A2: Niet competitiespelers  geboren in de jaren ‘96, ‘97, ‘98.
Categorie B1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘99, ‘00, ‘01.
Categorie B2: Niet competitiespelers   geboren in de jaren ‘99, ‘00, ‘01. 
Categorie C1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘02 of later.
Categorie C2: Niet competitiespelers   geboren in de jaren ‘02 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.

ROOD-ORANJE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN (aspiranten)
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 26 juni a.s.
De	eventuele	finales	zijn	op	zondag	1	september	tezamen	met	alle	andere	finales.
Er hoeft niet ingeschreven te worden, dit gaat via de trainer.

ALGEMEEN
De	finales	worden	gespeeld	op	zondag	1	september	tegelijk	met	alle	andere	finales.
De kosten verbonden aan dit toernooi zijn voor senioren, junioren en veteranen € 3,50 per 
persoon per onderdeel. Dit bedrag moet worden voldaan voor uw eerste wedstrijd aan de wed-
strijdleiding. 
Alleen junioren, die seniorencompetitie spelen of toestemming hebben van de JC / trainers, kun-
nen 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 op www.vltcveldhoven.nl

Eventuele nadere informatie Co Crombeen, e-mail co.crombeen@onsbrabantnet.nl



Varia

Veldhovense 
Jeugd

Kampioen-
schappen 2013

Deze worden gehouden 
van

4-15 september

Houd je op de hoogte 
via de website

www.vltcveldhoven.nl

De inschrijving  sluit
op 18 augustus 2013

Landelijke en Districtscompetities
De landelijke en districtcompetitie lopen op het einde of zijn afgelopen.
Alle gegevens en informatie over de komende:
•	 de najaarscompetitie
•	 de winter-outdoorcompetitie
•	 de voorjaarscompetitie 2012
vindt u op onze website www.vltcveldhoven.nl

Dit geldt ook voor de interne wintercompetitie.

60 + Mixed Toernooi
Wegens het enorme succes van het vorig jaar, hebben we dit gezellige GEMENGD 
DUBBEL TOERNOOI opnieuw op de kalender gezet. Het wordt gehouden op 

Dinsdag 16 juli 2013

Als je deze datum alvast in jouw agenda wilt noteren, dan ben je er zeker bij.

Hoe ging het ook weer?

	 •			Individueel	inschrijven
	 •			Het	is	een	1-daags	toernooi
	 •			Je	speelt	steeds	met	een	andere	mixed-partner
	 •			Voor	het	eten	wordt	gezorgd
	 •			Er	zijn	minimale	kosten	aan	verbonden

Nadere mededelingen, zoals inschrijven, kosten, tijden etc. volgen later via de mail. Voor 
vragen hieromtrent mail naar frans.bergmans@planet.nl

Frans Bergmans

Een NIEUW LOGO
Wie bedenkt het nieuwe logo voor VLTC? …

Het wordt misschien wel eens tijd voor een nieuw logo voor VLTC. 

Hiervoor doen wij een beroep op onze leden!

Bedenk, verzin of ontwerp een nieuw logo en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 50,- te 
besteden bij Sporthuis Olympia!
Wat moet je doen? Wees creatief en stuur jouw idee naar info@vltcveldhoven.nl. 
Doe dit uiterlijk 30 juni 2013. De beste en mooiste inzending wint de cadeaubon. 
Hierover nemen we contact met je op.  

We zijn benieuwd naar jullie ideeën. 

… En win daarmee een cadeaubon voor Sporthuis Olympia!
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Nieuwe leden

Welkom

Aan het begin van dit nieuwe tennisjaar hebben wij 
weer een aantal nieuwe junior- en aspirantleden 

mogen verwelkomen.

Heel erg welkom bij VLTC en veel tennisplezier gewenst!

Roy van Eerd 2006 9 / 9
Emma van Herk 2004 9 / 9
Max Verhoeven 2005 9 / 9
Niels Verhoeven 2006 9 / 9

Aanmeldingen tussen 8 februari 2013 en 18 mei 2013 zijn hierin verwerkt.

Aan het begin van dit nieuwe tennisjaar hebben         
de volgende nieuwe seniorleden zich aangemeld.

We heten jullie allemaal van harte welkom en wensen 
jullie veel (tennis)plezier bij VLTC!

Binnenkort ontvangen jullie meer info over onze 
informatiebijeenkomst voor nieuwe leden.

Pim Chermin 1987 9 / 9
Rian van Eerd 1970 8 / 8
Wilma Goes 1965 9 / 9
Lianne Grin 1988 7 / 8
Thom Heppenhuis 1991 7 / 8
Nancy Lamers 1975 8 / 8
Benjamin Langman 1986 9 / 9
Dagmar Marcus 1988 9 / 9
Pascal Mariën 1970 8 / 8
Herman Muller 1949 9 / 9
Suzy van Osch 1957 8 / 8
Janneke Peters 1987 9 / 9
Geert Rijnsburger 1980 8 / 8
Esther Verhoef 1970 8 / 8
Manuela Wilts 1967 9 / 9



Van de Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie is veranderd van samenstelling

Binnen de Jeugdcommissie hebben Marieke Kouwenberg en Marjon Croonen onlangs aange-
geven met hun activiteiten te gaan stoppen. 

We bedanken ze voor hun bijdrage en inzet in de afgelopen jaren. 

Gelukkig hebben we snel 2 opvolgsters kunnen vinden: 

Mariëlle Heren en Nadia Dahmani

Mariëlle richt zich binnen de JC op Rood-Oranje (de jongste jeugd) en Nadia zal zich samen met 
Steven Kuijpers richten op het WhoZnext team. 

Naast Mariëlle en Nadia bestaat de Jeugdcommissie nu uit Marieke Van Sambeek, Steven 
Kuijpers, Nico Sekeris en Charl Schmeink.

V.l.n.r.  Mariëlle Heeren, Nico Sekeris, Charl Schmeink, Marieke van Sambeek, Nadiah Dahmani en Steven Kuijpers


