
In dit nummer

- Activiteiten Agenda
- Van de voorzitter
- Welkom nieuwe leden
- Interne wintercompetitie
- Verbouwing
   tennispaviljoen
- Steunpilarenfeest
- Clubkampioenschappen 
  2015 uitslagen
- Rolstoeltennis
- Najaarscompetitie
- VJK
- Tenniskids
- Najaarskampioenen
- Clubkampioenschappen 
  2015 Jeugd uitslagen

03
N u m m e r

d e c e m b e r
2 0 1 5

VLTC  Service

En toen...

was er
ook nog

een nieuwe 
ingang

(in aanbouw)

(zie ook pag. 4)



Opzeggen voor 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!!

december 2015
2 dec Toss-avond vanaf 19:30 uur
6 dec Bezorging papieren Service

16 dec Toss-avond vanaf 19:30 uur

januari 2016
5-1 t/m
31-3

jan
maart

Interne wintercompetitie 2015/2016 deel 2

6 jan Toss-avond vanaf 19:30 uur
07-1 t/m

31-1
jan KNLTB winter outdoorcompetitie 2015/2016

deel 2
8 jan Winter Wollen Wanten Toernooi (jeugd)

20 jan Toss-avond vanaf 19:30 uur

februari 2016
3 feb Toss-avond vanaf 19:30 uur

17 feb Toss-avond vanaf 19:30 uur
19 feb Gezamelijke activiteit met TV de Hogt

maart 2016
2 maart Toss-avond vanaf 19:30 uur
6 maart Inleveren kopij voor papieren Service nr. 1
6 maart World Tour Competitie (jeugd)

13 maart Veldhoven Cup (v.h. Gerard Smits cup)
16 maart Toss-avond vanaf 19:30 uur
20 maart World Tour Competitie (jeugd)
21 maart Algemene Ledenvergadering 2016
27 maart Bezorging papieren Service nr. 1
31 maart Informatieavond voorjaarscompetitie

(Jeugd en Senioren)

Activiteiten
Agenda

2016



Bestuur 

Beste VLTC-leden, 

We naderen weer het einde van het jaar en dat is te merken. 
Want ondanks dat we nog tot in november van het mooie weer 
hebben kunnen genieten – op de tennisbaan en ernaast – raast 
de eerste echte herfststorm over het land terwijl ik dit voorwoord 
schrijf. Dat betekent dat de blaadjes in het rond vliegen en het 
grijs en nat is buiten, maar dat betekent ook dat de sfeervolle 
wintermaanden weer voor de deur staan. Als buitentennisver-
eniging (mooi woord voor Scrabble) hopen we uiteraard dat de 
sneeuw en het ijs ook deze winter ons park aan de Korze over-
slaan. Dan kunnen we namelijk lekker blijven doorspelen. Dit 
geldt zeker voor de deelnemers aan de interne wintercompetitie 
en de KNLTB-wintercompetitie. Maar ook voor alle leden die trainen en voor recreatief 
tennis op de baan zijn te vinden. Mochten de banen in de winter – vanwege vorst of 
sneeuw – onbespeelbaar zijn, dan melden we dit op onze website. Kijk hier sowieso 
regelmatig op, want ook de updates rondom de verbouwing en andere nieuwsberich-
ten zijn hier terug te vinden. 
Het zal jullie zijn opgevallen dat de Stek een nieuwe ingang heeft gekregen. Deze 
kan iedereen openen met zijn/haar eigen KNLTB-pasje (net zoals de toegangspoort). 
Wellicht overbodig om te melden, maar door deze verbouwing is het afsluiten van de 
Stek ook iets veranderd. Voortaan sluit je de deur naar de hal af met de bekende ‘ 
KLM-sleutel’ en de buitendeuren worden op slot gedaan d.m.v. de schakelaar bij de 
bar. Kijk er een keer goed naar, dan kan dat niet fout gaan. 
Willen jullie meer lezen over de activiteiten die de afgelopen periode hebben plaatsge-
vonden of wat er staat te gebeuren? Lees dan verder in dit clubblad.
Ik wens jullie allemaal een hele gezellige decembermaand! 

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! 

Jeannette Baselmans 1969 9/9

Lara Boga 2009 9/9

Thijs Bolsius 2000 9/9

Babette van Dijk 1968 8/8

Richard Dols 1983 8/8

Petra Donker 1976 8/8

Rilpho Donker 1974 9/9

Vera Flijssen 2007 9/9

Maaike van Gorp-de Jong 1984 5/5

Thijs Gudden 2005 9/9

Werner Hansems 1970 9/9

Bente Janssen 2000 8/8

Annelies Kuipers 1972 9/9

Merel de Leeuw 1995 9/9

Erwin v.d. Meerakker 1972 9/9

Dana van Mol 2005 9/9

Xander van Mol 2003 9/9

Martin Nolet 1965 6/6

Imre Nolet-van Kempen 1966 9/9

Aanmeldingen van 16-6-’15 tot en met 
15-11-2015 zijn hierin verwerkt.

Welkom



Mededelingen

Aanmeldingen van 16-6-‘15 tot en met 
15-11-2015 zijn hierin verwerkt.

Loek Pardoel 2004 9/9

Geertje Peggeman 1943 8/8

Willy Philipsen 1962 9/9

Don Pico 1994 8/8

Cyta Pieters 1972 9/9

Marit van Riet 2007 9/9

Bram Roest 2007 9/9

Thijs Roest 2005 9/9

Simone Roothans 1991 8/8

Luciano Sajadifar 2006 9/9

Maartje van Schagen 1983 8/8

Nelleke van Schagen 1990 9/9

Emmy Sekeris 2007 9/9

Erik-Jan Thur 1971 8/8

Pip Toemen 2006 9/9

Richard van Veldhoven 2004 9/9
Lisanne Verberne-vd 
Broek 1984 9/9

Marvin Verspaget 2005 9/9

Ryan Verspaget 2005 9/9

Lorens van Heeswijk 2007 9/9

Lotte van Hulst 1999 8/8

Julian Oerlemans 2009 9/9

Max Verhoeven 2005 9/9

Timon van Vlokhoven 2005 9/9

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

Heel erg welkom bij VLTC en 
veel tennisplezier gewenst! 

Welkom
Interne wintercompetitie 2015 - 2916

Zoals vele van jullie wel zullen weten is de interne wintercompetitie vanaf eind september 
weer van start gegaan en is op dit moment weer in volle gang.
Deze competitie hebben we in een nieuw jasje gestoken; d.w.z. dat er op vaste speelda-
gen gespeeld wordt. De G.D. op dinsdagavond, de H.D. op woensdagavond en de D.D. 
op donderdagavond. De wedstrijden kunnen beginnen om 19.30 uur en op 20.45 uur. 
Verder zijn alle uitslagen, standen etc. op onze website te volgen.
Als we naar de deelnemers luisteren, blijkt dit goed aan te slaan. Heb je je destijds niet 
opgegeven, dan bestaat alsnog de mogelijkheid om voor het 2° gedeelte( Januari t/m 
maart 2016) in te schrijven. 
Dus zoek een partner en doe mee !!  Want ook hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Binnenkort kun je via onze website voor deze interne Wintercompetitiecompetitie 
inschrijven.

Frans en Jan

Verbouwing tennispark

STAND VAN ZAKEN MEDIO NOVEMBER 2015

Onze aannemer Ewald is bijna gereed met zijn werkzaamheden. Er resteren nog enkele 
af te werken zaken zoals de luifel bij de nieuwe entree en de vloertjes bij de beide nieuwe 
entrees. Hij heeft alle werkzaamheden keurig en volgens afspraak afgewerkt.
Momenteel zijn Piet Hoeks en Ton de Kok druk bezig met de aanleg van leidingen, stop-
contacten en dergelijke. Deze moeten er namelijk allemaal aangebracht zijn voordat de 
stukadoor komt. De verwachting is dat de stukadoor eind november kan beginnen.
Naast de nieuwe entrees wordt ook de tussenruimte en de kleine aanbouw aan de stek 
voorzien van een stuclaag en daarna spachtelputz.

Hoe de vloerafwerking er precies uit komt te zien ligt nog niet vast maar vooralsnog wordt 
uitgegaan van vloerbedekking met een droogloop gedeelte.

De aanleg van een nieuw plafond wordt tijdelijk uitgesteld omdat we dit willen combineren 
met de werkzaamheden die aan de kleedaccommodatie moeten gebeuren.
Hierover komt nadere informatie van het bestuur.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR DE GEBRUIKERS

De belangrijkste wijziging is dat iedereen vanaf heden via de nieuwe entrees binnen komt 
en pas daarna naar de kleedaccommodatie of naar de STEK kan gaan.

Voor het binnenkomen van de nieuwe entrees heb je net als bij de poort je pas nodig die 
je door de reader moet halen om het slot te ontsluiten. Naar buiten gaan kan altijd omdat 
er op de deuren een draaiknop is aangebracht.

Het ontsluiten van de buitendeuren kan ook gebeuren door de daarvoor aangebrachte 
schakelaar bij de bar te gebruiken. Deze zit naast de schakelaar die is aangebracht om te 
poort te bedienen. Er moet wel voor worden gezorgd dat beide schakelaars bij het verla-
ten van de STEK weer worden teruggezet zodat alles weer is afgesloten.

De deur naar de Stek is afgesloten met het slot dat eerder op de buitendeur naar baan 1 
zat.
Eenzelfde slot zit ook op de deur naar de bergruimte waar onze kluis zit.

Als iemand in de bergruimte moet zijn moet altijd gezorgd worden dat de deur naar de 
STEK is ontsloten omdat dan het alarm is gedeactiveerd.

De bouwcommissie.



Steunpilarenfeest    7 nov jl.

Jubilarissen:

10 jaar vrijwilliger waren
Ralph Kuijper
Arno vd Broek
William vd Broek
Paul v. Veghel

Zij kregen een kleine 
attentie voor hun inzet in 
de afgelopen jaren.

Wij namen ook afscheid 
van Maria Henzen en 
Mart Noordraven die na 
een lange tijd hun func-
ties neerleggen.

Hartelijk dank daarvoor.

Steunpilarenfeest in Mexicaanse sferen

Het is onze jaarlijkse traditie om de vrijwilligers van VLTC te bedanken met een gezellig feestje. 
Zo ook op zaterdag 7 november. 
Deze keer was het de beurt aan de commissie van de clubkampioenschappen. Zij verzorgden 
een gezellig feest in Mexicaanse sferen. Met echt Mexicaans eten (verzorgd door Route 66), 
Mexicaanse muziek, Mexicaanse aankleding en natuurlijk een leuke activiteit. 
Iedereen werd gevraagd om in groepjes een couplet of een refrein te schrijven op het bekende 
nummer van de Zangeres zonder naam (… Mexicoooo…). Daar ging iedereen vlijtig en enthou-
siast mee aan de slag. En dat leverde leuke nieuwe teksten voor dit bekende nummer op die 
daarna door de hele groep werden meegezongen. 

Uiteraard bedanken we ook de vrijwilligers die niet op het feest aanwezig waren. 
We hopen jullie volgend jaar weer te zien. 

En de commissie (en partners) danken we hartelijk voor de organisatie!
Bekijk de foto’s voor een sfeerimpressie.



Clubkampioenschappen 2015

Clubkampioenen 2015

Kim Moonen (DE-456)

&

Wout v. Sambeek (HE-45)

Coen Aarts (HE-6)

ALLE ANDERE  UITSLAGEN

Categorie 1e prijs  2e prijs  Uitslag

HE-45 Wout v. Sambeek Luuk v. Gerwen 6-4 3-6 6-4
DE-456 Kim Moonen  Juliëtte v.d. Sommen 6-0 6-0
DD-4 Marjon Croonen Myrthe Hinskens 

Kim Moonen Inge v.d. Weide 
HD-34 Erik Gommers  Luuk v. Gerwen 6-2 6-3

Dave v.d. Weide Wout v. Sambeek
GD-34 Eefje v.d. Steen Myrthe Hinskens

Niels Koks Roland Mol

DD-5 Janneke v. Gerwen Wendy Dillen
Lieke v. Gerwen Christel de Lange

HD-5  Pieter Geurts Chris Cornelis
René Verhoeven Bart v.d. Staak

GD-5 Eline de Jong  Margje Moonen
Peter Boshouwers Koen Steffens

HE-6  Coen Aarts Jac Moonen 6-2 6-0
DD-6  Dimphy Nooyen  Marijk Holm 6-2 6-1

Niekie v.d. Ven Jenny v. Voorthuysen
HD-6 Marc v. Eemeren Cees Klep 7-6 6-2

Fred Stoffels  Jeroen Langermans
GD-6 Christel de Lange Winny Bazelmans 6-3 6-3

Fred Stoffels  Marc v. Eemeren



Clubkampioenschappen 2015

Terugblik
Opnieuw mogen we dit een 
zeer geslaagd toernooi noe-
men. Opmerkelijk was dat we 
één deelnemer meer hadden 
dan vorig jaar, dus het toer-
nooi leeft nog volop.
Dat het toernooi zich 
hoofdzakelijk afspeeld op de 
doordeweekse avonden is 
goed gevallen.
Meer hapjes tijdens het toer-
nooi werd alom gewaardeerd. 
De terugkeer van het fruit 
vond ook iedereen geweldig. 
(Bravo en bedankt Rini vd 
Staak). Ook was Sporthuis 
Olympia weer bereid een duit 
in het zakje te doen.
We zijn weer druk aan het 
nadenken of we het toernooi 
nog verder kunnen ver-
beteren.

Alle prijswinnaars nogmaals 
proficiat met het behaalde 
resultaat.

Wij danken iedereen die 
heeft meegedaan en 
ook iedereen die heeft 
meegewerkt om dit toer-
nooi wederom succesvol te 
maken.

de toernooicommissie

Patricia Langermans (DE-7)

&

Martijn v.d. Pijl (HE-7)

Categorie 1e prijs  2e prijs  Uitslag

DE-7 Patricia Langermans Jennifer de Bont 6-3 6-4
HE-7 Martijn v.d. Pijl  Mitchell Cattenstart 4-6 6-3 6-0 
DD-7 Ria Alewijnse  Natasha v.d. Ruit 6-3 3-6 6-2

Lucia v. Leengoed  Marjo Yücesan
HD-7 Marcel Pruijsers Wim Heeren  6-4 6-1

Fred v.d. Sommen Wim Sanders
GD-7  Nicole Audenaerde  Veerle Hol  7-5 6-3

René v.d. Camp Rens Pieters

Ramazan Yücesan (HE-8)    

HE-8 Ramazan Yücesan Addie Schellekens 6-1 6-2
DD-8 Yvonne v. Bergen Sylvia Rooijakkers 6-4 7-6

Irma v.d. Putten Natasha v.d. Ruit 
HD-8 Edwin v. Hees  Jeroen Huuskes 6-1 6-4

Peter v. Weert Mario Leuverink
GD-8 Natasha v.d. Ruit Sylvia Rooyakkers

Maria Leuverink  Wim Rooijakkers



Rolstoeltennis

Trainers wisseling bij het Rolstoeltennis

“Niets bijzonders” zou je zeggen. In dit geval willen we toch wel aandacht besteden aan de 
wens van Rob Janssens, die onlangs te kennen gaf met de training te willen stoppen, om meer 
aandacht te kunnen geven aan gezin en werk.

Rob heeft meer dan 12 jaar, op een enkele uitzondering na, elke zaterdagochtend de training 
verzorgd van de rolstoeltennissers in het District Zuid Oost Brabant. Als afgestudeerd CIOS 
student debuteerde hij als trainer voor een korte periode bij Sportbedrijf de Karpen in Eindhoven 
om later als gecertificeerde rostoeltennis trainer het stokje over te nemen van Frans Bergmans.
De inzet van Rob was gebaseerd op het plezier in tennis, prestaties en toernooien waren van 
ondergeschikt belang. Vele rolstoeltennissers in Zuid Oost Brabant heeft hij zien komen en he-
laas ook zien gaan; de groep telt nu nog 8 rollers. Wij zijn Rob heel veel dank verschuldigd voor 
de getoonde inzet van de afgelopen jaren.

Hoe nu verder? Fantastisch dat Frans Bergmans bereid is gevonden om ons uit de eerste nood 
te helpen, als ervaren rot in het vak kent hij nog het klappen van de zweep en ook mooi, het 
ene ballenkanon is weer in ere hersteld, het andere moet nog gerepareerd  worden en de rollers 
vinden het ideaal om zo te trainen. Samen met Mitchel, een van de VLTC (jeugd) toptennissers, 
zal Frans de komende periode de training verzorgen.

En dan? De KNLTB roept dat het roer om moet, we moeten weer tot de 10 beste landen van de 
wereld gaan behoren, allerlei nieuwe ideeën en initiatieven staan op stapel.
Ook voor het rolstoeltennis staat nieuw beleid in de steigers, maar we spreken wel onze zorgen 
uit als de financiële ondersteuning, die we nu nog krijgen, in drie jaar tijd wordt afgebouwd. Het 
zal voor veel rollers in den lande niet meer op te brengen zijn. De suggestie wordt gewekt dat 
we met creatieve ideeën een oplossing zouden moeten kunnen vinden om dit potentieel financi-
ele probleem op te lossen. 
Waar vinden we de beste ideeeen?



Terugblik KNLTB najaarscompetitie 2015

Aan de najaarscompetitie van de KNLTB deden dit jaar maar liefst 17 teams deel. Verheugend om te zien dat ieder 
jaar blijkbaar het zien zitten om ook aan deze competitie mee te doen. Toch mooi dat er op de vrijdagavond weer 
10 teams meededen. Het weer werkte ook wel weer mee, slechts 1 speeldag is vanwege erg veel regen niet door 
kunnen gaan.  

U heeft nog de resultaten tegoed:

Op donderdag speelde een damesdubbelteam met captain Ans Vink-de Zeeuw in de 2e klasse en werd daar 
toch mooi 2e in de poule.  

De vrijdagavond dan.  Ook dit keer konden de teams beschikken op 2 banen per avond. Benieuwd of we dat in 
de komende competities ook weer kunnen handhaven. Gemengddubbel1 van Myrthe Hinskens haalde een heel 
keurige 3e plaats. We hebben het hier dan wel over de HOOFDklasse !  Het tweede team van René Berkers werd 
6e en dat van Chris Cornelis 5e. Gemengddubbel 4 met Louis van der Putten werd 4e en het 5e team met Tamara 
Spruijt werd 7e. Gemengddubbel 6 van Silvia Rooijakkers behaalde een 5e plaats.  Hadden we in de competitie 
ook nog een damesdubbelteam met captain Jolanda van der Velden, heel mooi geëindigd op de 2e plaats. De he-
ren hadden het blijkbaar wat moeilijk in de competitie. Het 1ste met Patrick van der Rijt werd 7e, het 2e met Michiel 
Boshouwers 6e en het derde van captain Harry Kouwenberg helaas de 8e plaats.

Op zondag 2 seniorenteams die in de mix speelden. Mitchel Cattenstart met zijn team deden voor het eerst mee 
in de seniorencompetitie en werden direct in de 3e klasse geplaatst. Een 7e plaats in de poule, maar zij laten zich 
er zeker niet door ontmoedigen en zien ze in een van de volgende competities zeker terug. Martin van de Ruit heeft 
zijn eigen team tot de 6e plaats in de 4e klasse kunnen brengen.

De junioren dan. Onze jongens tot de leeftijd van 14 jaar werden gecoacht door Monique Coppelmans en haalde 
een 4e plaats. Ietsje beter deed het 2e jongenteam t.e.m. 14 jaar het met een 2e plaats. Patricia Langermans was 
de sturende kracht achter het team. Onze meisjes tot en met 14 jaren deden het ook goed, de 6e plaats haalde 
zij en zij werden begeleid door Mariëlle Heeren. En het is al eerder vermeld maar we doen het hier nog maar een 
keertje, de meiden tot en met 17 jaar  glorieus kampioen, 7 wedstrijden gespeeld waarvan 6 gewonnen en 1tje 
gelijk. Op de voorlaatste speeldag al kampioen. Talenten voor de toekomst!. Elvira Valinaki, Lieke Geudens, Sophi 
Croonen, Marit van der Plas en Joëlle der Kinderen hielden de eer van V.L.T.C. hoog. Proficiat meiden en we 
zijn trots en zien jullie ook ongetwijfeld terug. Coach en begeleider Rob van der Plas had net zo veel reden om te 
glunderen.

Ook enkele mini’s speelden op woensdagmiddag in de zogenoemde ‘groene’ competitie maar daar heb ik helaas 
geen overzicht van.

Al met al weer een geslaagde competitie en we gaan ons al bezighouden met de inschrijvingen voor de voorjaars-
competitie. 

Lijkt het je leuk om de competitiedagen iets van meer dichtbij mee te maken? Word dan competitieleider en kom 
ons team aanvullen,  dat is echt wel nodig. We leggen je graag uit wat er dan van je wordt verwacht. Mail mij 
(a.a.vermelis@gmail.com)  en ik neem dan wel contact met je op.

namens de T.C.
Ton Vermelis
vcl (verenigings competitieleider)

Korte terugblik op de KNLTB najaarscompetitie.



Jeugdnieuws

VJK 2015

Na een jaartje pauze is op ons park dit jaar weer het VJK in de vernieuwde opzet gehouden. 
In tegenstelling tot voorgaande edities is de VJK dit jaar voor het eerst georganiseerd door 
de gezamenlijke Veldhovense tennisverenigingen. Vrijwilligers en jeugdcommissieleden van 
VLTC, Metzpoint, De Korrel en David Lloyd hebben voor een nieuwe succesvolle opzet ge-
zorgd. Volgende edities worden om toerbeurt bij de verschillende verenigingen gespeeld.

Deze 20ste editie was een groot succes. Ten opzichte van andere jaren zijn de wedstrijden 
nu in de herfstvakantie gespeeld. 
De VJK-week is op maandag van start gegaan met een trainingsdag onder leiding van de 
trainers Sander en Iris en is op zaterdagmiddag afgesloten met een loterij. Dit allemaal onder 
een heerlijke herfstzon gedurende het hele toernooi. Er zijn vele spannende partijen ge-
speeld. De langste partij duurde maar liefst bijna drie en half uur!

Sportief gezien was het voor VLTC ook een succes. De volgende VLTC kids zijn met de prij-
zen aan de haal gegaan: Twan Sekeris, Daan Langermans, Jules Lenis, Sofie Lenis, Emmy 
Sekeris, William Webster, Milou Heeren, Donna Das, Janneke van Gerwen, Wout Sekeris, 
Loek Pardoel, Senna van Heeswijk en Lotte Verhagen. 

Luuk en Lieke van Gerwen zijn de winnaars bij de enkel in de hoogste categorie en mogen 
zicht hiermee de Veldhovense Jeugdkampioenen noemen!

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie sportieve prestaties! 



Jeugdnieuws

Tenniskids World Tour 2016 

Al vele jaren doen wij met VLTC mee aan het KNLTB Tenniskidsprogramma. Met name de 
introductie van de World Tour mag een groot succes genoemd worden. Deze competitiewed-
strijden voor de Rood- en Oranje spelers werden altijd gespeeld op de eerste zondag van de 
maand. Dit leverde nog als eens problemen op met feestdagen en vakanties. 
Vanaf 2016  stapt men van deze vaste speeldag af.  In maart, april en juni wordt er 2 keer per 
maand een zondagochtend competitie gespeeld. In mei en juli 1 keer.   

Najaars Kampioen

In de najaars competitie is ons meisjes team t/m 17 met grote overmacht kampioen geworden.

Op de foto van links naar rechts: Lieke Geudens, Sophie Croonen, Joëlle der Kinderen, Elvira 
Valinaki en Marit van der Plas. Rob van der Plas is de coach van dit kampioensteam.



   Clubkampioenschappen Jeugd 2015

Clubkampioenen 2015

beste bij de jongens

Floriaan Donker

beste bij de meisjes

  Elvira Valinaki

Categorie  1e prijs  2e prijs

JUNIOREN
Enkel Floriaan Donker Elvira Valinaki
Dubbel Floriaan Donker Sophie Croonen 

Quinten Donker Elvira Valinaki
Geel 

Enkel Quinten Donker Sem Coppelmans
Dubbel Daan Croonen Sem Coppelmans

William Webster  Stijn Langermans

Groen
ENKEL 1 Stijn Langermans Milou Heeren
ENKEL 2 Jens Klootwijk Jurre Bijnen

DUBBEL Jurre Bijnen Judith Lutke Willink
Wout Sekeris Lotte Verhagen

Oranje
Enkel Thijs Wassercordt  Daan Langermans
Dubbel Jules Lenis Iris van Hees

Martijn v.d. Ruit Daan Langerm,ans

Rood
Leonie Shkulipa Sophie v. Oirschot


