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DE H GT

Het is weer bijna zover! Als start van het zomerseizoen organiseren wij op 

zondag 3 aprll het traditionele Openingstoernooi. 
Wij organiseren het toernooi samen met De Hogt. Het belooft dus dubbel zo gezellig te 
worden.
Iedereen vanaf 14 jaar die lid is van VLTC of De Hogt kan inschrijven. De wedstrijden 
worden gehouden op sportpark de Korze bij VLTC.
Wij starten om 11.00 uur en rond 16.00 is er een feestelijk moment om te toosten op de 
samenwerking van VLTC en De Hogt en samen een hapje te eten. 
Het ideale toernooi om het seizoen te starten en om elkaar beter te leren kennen.
Wij spelen uitsluitend dubbelwedstrijden. Je schrijft individueel in en speelt steeds met 
iemand anders.
De kosten bedragen € 2,50 voor een hele dag tennisplezier.
Inschrijven is mogelljk tot 26 maart, maar doe het snel want er kunnen maximaal 80 per-
sonen deelnemen. Ook indien je niet meedoet met het toernooi ben je van harte uitgeno-
digd om te komen kijken of om na afloop een hapje mee te eten.
Schrijf direct in om aan te geven dat je alleen een hapje mee eet. Dit kunt u doen via de 
VLTC-site.

Indien je nog vragen hebt, stuur dan een mailtje naar vltc.toernooi@gmail.com.

Hopelijk tot zondag 3 april!

Introductie nieuwe leden op zondag 3 april a.s.
Voor nieuwe leden organiseren wij een informatiebijeenkomst op 

zondag 3 april a.s. van 10.15 tot 11.00 in De Stek (kantine). 

Dit kan handig zijn als je meer wilt weten over onze activiteiten, de commissies, de
mogelijkheden om te spelen in competitie of recreatief verband, de trainingen, hoe de
bardiensten werken etc. etc. Ook kun je met al je vragen bij ons terecht!

De bijeenkomst wordt gehouden voorafgaand aan het Openingstoernooi. 

Jullie zijn van harte welkom!



             

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!!

april 2016
3 april Openingstoernooi &

Introductie nieuwe leden
3 april World Tour competitie (jeugd)

4-4 tot
5-6

april
juni

KNLTB voorjaarscompetitie 2016

6 april Toss-avond vanaf 19:30 uur
20 april Toss-avond vanaf 19:30 uur
22 april Koningsspelen 2016
24 april World Tour competitie (jeugd)

mei 2016
3-5 t/m
30-6

mei
juni

Lente Mix Competitie (intern)

4 mei Toss-avond vanaf 19:30 uur
18 mei Toss-avond vanaf 19.30 uur
22 mei World Tour competitie (jeugd)

juni 2016
1 juni Toss-avond vanaf 19:30 uur
11 juni Inleveren kopij voor Service
11 juni Rood Oranje Toernooi
12 juni World Tour competitie (jeugd)
15 juni Toss-avond vanaf 19:30 uur
26 juni Familietoernooi
26 juni World Tour competitie (jeugd)

juli 2016
3 juli Bezorging Service
6 juli Toss-avond vanaf 19:30 uur

10 t/m17 juli Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi
12 juli 55+ Mix toernooi
20 juli Voorrondes Clubkampioenschappen 

Rood - Oranje
20 juli Toss-avond vanaf 19:30 uur

Activiteiten
Agenda

2016



Bestuur                

Beste VLTC-leden,

Het nieuwe tennisseizoen staat voor de deur te trappelen. In het 
eerste weekend van april spelen we het traditionele openings-
toernooi en in de week daarop start alweer de KNLTB voorjaars-
competitie. Het zal dan ook geen wonder zijn dat de commissies 
en het bestuur de afgelopen periode niet hebben stil gezeten. 
De meeste ontwikkelingen zijn tijdens de algemene ledenver-
gadering op 21 maart jl. toegelicht. Zo zijn jullie toen bijgepraat 
over de stand van zaken rondom de samenwerking met ten-
nisvereniging De Hogt, is besproken wat de plannen zijn voor 
de vernieuwing van de sanitaire voorzieningen, is het nieuwe 
horeca inkoopcontract besproken en heeft de jeugdcommissie hun successen en acti-
viteiten gedeeld. Degenen die er niet bij konden zijn kunnen de vastlegging nalezen in 
de notulen die binnenkort op de website verschijnen. 
In dit clubblad wordt uiteraard ook terug gekeken op een aantal gebeurtenissen uit de 
afgelopen maanden, maar wordt zeker ook vooruit gekeken. Want het voorjaar en de 
zomer zijn de tennismaanden bij uitstek!
Met dit clubblad ontvangen jullie tevens de KNLTB-ledenpas voor het jaar 2016. Net 
zoals voorgaande jaren gebruik je deze ook dit jaar weer voor externe competities en 
toernooien en om een baan te reserveren via het afhangbord. Maar sinds een paar 
maanden is het ook belangrijk om deze pas bij je te hebben als je het park op wilt 
komen. Gelukkig zien we dat de leden hieraan inmiddels zijn gewend. Omdat de oude 
pas van 2015 binnenkort onbruikbaar wordt, is het dus van belang om de nieuwe pas 
altijd mee te nemen. 
Dan rest mij niets om jullie een heerlijk en sportief nieuw tennisseizoen te wensen! 
Maak er weer wat moois van en ik zie jullie graag op of naast de baan. 

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! 

Elisa van Antwerpen 2007 9/9

Seth Beelen 2005 9/9

Fabian Beelen 2008 9/9

Riet Clement 1938 8/8

Jurgen Das 1973 8/8

Babette de Haas 1977 8/7

Sam Hakkens 1996 9/9

Lorens van Heeswijk 2007 9/9

Wendy Heuts-van Lippen 1979 9/9

Aimee van Kruchten 1979 9/9

Micke Maltha-v Oorschot 1979 9/9

Julian Oerlemans 2009 9/9

Johan van de Oever 1967 9/9

Chris Scheepers 1972 8/8

Max Verhoeven 2005 9/9

Jan van Vlokhoven 1967 9/9

Marion van Vlokhoven 1970 9/9

Timon van Vlokhoven 2005 9/9

Remke Wielinga 1983 8/8

Edwin van der Zwart 1963 7/7

Aanmeldingen van 1-11-’15 tot en met 
1-3-2016 zijn hierin verwerkt.

Welkom



de Stek (geschiedenis)

Géén kantine maar een Tennispaviljoen
Werd het niet eens hoog tijd dat wij na ruim 30 jaar weer eens “De bezem door de Stal 
zouden halen?”  Nou dat hebben ze gedaan hoor! En hoe?

Even een stukje historie:

Zo bouwden wij in 1984 ons eigen Paviljoen voor Hfl. 
175.000,- (betaalden dat samen met Basko, verenigd in de 
STEK, (Stichting Tot Exploitatie Kantines), met de hulp van 
veel eigen leden waar onder Ton Damen† als architect, Ton 
Jülicher† en Tiny  Keijzers†, samen met vele anderen.
Bij Bavaria geloofden ze eerst niet in een door ons voorspelde 
omzetverdubbeling met een nieuw tennispaviljoen naast dat 
van Basko.  Toch gebeurde het en er werd (met dank aan 
Theo Reijs), een geweldig contact afgesloten. VLTC kreeg de 
complete inrichting, bar en meubilair van het paviljoen cadeau, 
in ruil voor een meerjarig biercontract. De grote bronzen bel is 
(was) het aandenken eraan! (Waar hangt die nu?)

‘t Bouwvakkloffie aan, ze gingen het helemaal zelluf doen
’t Bier moest ruimer schuimen in een gloednieuw  paviljoen.
Als “keepers van de bar” sta je te werken als een gek,
Goed voor ons zelf, maar ook goed voor “de Stek”.

                                                               Het Bouwteam uit 1984

Gerard de Jong†, ontwierp de barlampjes  plus een VLTC-plaquette met het VLTC-
embleem, (ontwerp Bas Bakermans), voor de opening van “de Stek”. (Die voor één dag 
was omgedoopt als “ ‘t Slijkhuisje”.)  
Daar “bouwpastoor” van mogen zijn! Geweldig! Maar waar is die plaquette gebleven??? 

Wij zongen toen, samen met het VLTC-cabaret: (hadden van Riet en Joop Sistermans 
een piano gekregen!)

Daar in dat kleine café op de Korze, 
Daar dromen VLTC-ers  tevree.
Daar in dat kleine café op de Korze
Daar telt je spel, hoe je het ook speelt, niet meer mee!

…………….. En wat kregen wij kregen wij daarna toch weer een geweldig bouwteam  
o.l.v. Ger Hendriks, nadat in de periode daarvoor onze onvolprezen Accommodatie Com-
missie o.l.v. Mart Noordraven daarvoor de fundamenten had gelegd, beginnend met de 
bouw van een solide terrasoverkapping. 

Nu is het wachten alleen nog op zonnepanelen! 



Paviljoen Nieuws / Diversen

Een nieuwe horeca leverancier vraagt om nieuwe wijn... 
                                                             Voortaan gaan we Slurpie!
Tijdens de ALV is toegelicht dat VLTC een nieuw inkoopcontract voor de horeca heeft gesloten. 
Dat heeft er ook toe geleid dat we een keuze voor nieuwe wijn hebben gemaakt. De vraag was 
natuurlijk ‘welke wijn?’.

Die vraag is beantwoord tijdens een wijnproeverij. Onze leverancier heeft een groep vrijwilli-
gers laten proeven en kiezen. Uit allemaal goede wijnen, kwam één gezamenlijke favoriet naar 
voren.

De Slurp! wijn is de bistro blend wijn van de bekende La Tulipe van het chateau van Ilja Gort. 
En hiervan verkopen we de rode, rosé en witte wijn. 
De wijn, waarvan de druiven in de Languedoc groeien, staat bekend als een lekkere sappige 
boerenwijn. Gemaakt van rijpe, pure druiven met als enige extra ingrediënt de liefde en het 
vakmanschap waarmee de wijn is gemaakt.

De wijn is vanaf nu te koop in flesjes van 18,75 cl en zal slechts € 2,20 kosten. 
Proost! Uhhh... Slurp! 

Alpe d’HuZes

Beste mensen,

Op 2 juni 2016 lopen wij mee met de actie Alpe d’HuZes. Vorig jaar is 
onze(schoon)zus Hanneke overleden aan de gevolgen van leukemie. 
Wij hebben dit ziekteproces van zeer nabij meegemaakt. 
We hebben gemerkt dat er ontzettend veel know-how nodig is om patiënten 
een goede kans op genezing te bieden. Medicatie wordt voortdurend in 
specialistische teams ontwikkeld. 
Dit onderzoek kost heel veel tijd en geld. De geldelijke opbrengsten uit Alpe 
d’HuZes worden voor dit doel ingezet. We maken allemaal in onze omge-
ving mee dat we met kanker te maken krijgen en wat voor impact dat heeft 
op familie, collega’s en vrienden. Op dit moment voert ook onze vriendin 
Linda het gevecht tegen kanker. We hebben sterk de behoefte om een 
steentje bij te dragen in de strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte. 

Met familie en vrienden hebben we in het najaar “team Hanneke” opgericht. Een deel zal 
de Alpe fietsend beklimmen, de rest wandelend. Om als team mee te kunnen doen moet 
er een totaal bedrag gedoneerd worden. Iedere deelnemer wordt geacht zelf  €2500,- in
te brengen. Om dit te realiseren, willen wij jullie om een bijdrage vragen. 
Op de volgende wijze kun je dit doen: Klik op een van onderstaande links. Je komt dan 
op onze persoonlijke site. Middels de knop ”steun mij” kun je jouw bijdrage met behulp 
van IDEAL van je bankrekening af schrijven. Je kunt er ook voor kiezen om je bijdrage te 
spreiden over ons beide. 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/josbosch
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/moniquebosch

Alvast bedankt voor je steun!

Met vriendelijke groeten,
Jos en Monique Bosch



Toss-avonden / Lente Mixed Competitie

Toss-avonden bij VLTC en De Hogt
Al een hele tijd organiseert VLTC toss-avonden. Voor de leden die (nog) niet weten wat dit is, 
leggen we dit graag uit. 

De toss-avond wordt elke 1e en 3e woensdag van de maand bij VLTC gehouden. Iedereen 
is van harte welkom! Dus jong, oud, ervaren tennisser, beginners, competitiespeler of niet. 
Het is dé perfecte manier om gezellig en sportief te kunnen tennissen. Beginnende tennis-
sers of nieuwe leden kunnen er tenniservaring opdoen en andere leden leren kennen. 
Er wordt gespeeld in rondes van drie kwartier. De eerste ronde start om 19.30 uur. Bij bin-
nenkomst lever je je KNLTB-pasje in en worden de kaartjes geschud en gehusseld en wordt 
een baanindeling gemaakt. Je kunt ook bij de tweede of derde ronde aanhaken. Zorg dat je 
iets eerder aanwezig bent.
Uiteraard bestaat na afloop nog ruime gelegenheid om een drankje te drinken of gezellig bij 
te praten. 
In het kader van de samenwerking met tennisvereniging De Hogt zijn VLTC’ers ook van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan de toss-avonden aldaar (en andersom uiteraard). 
Bij De Hogt wordt getosst op de andere woensdagavonden, dus de 2e, 4e en eventueel de 
5e woensdag van de maand. De toss-avond start om 19.00 uur. Net zoals bij VLTC wordt 
gespeeld in rondes van drie kwartier en de rest werkt ook hetzelfde. 

We zien je graag binnenkort op de toss-avond!

Wil je meer informatie over het tossen? Stuur dan een mailtje naar
deverbinding@vltcveldhoven.nl 

En wil je regelmatig een mail ontvangen zodat je weet wanneer er wordt getosst? Stuur dan ook een mail naar 
deverbinding@vltcveldhoven.nl om op de toss-mailinglijst te komen.

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 3 mei tot 30 juni
• Je kunt inschrijven t/m 17 april met de mogelijkheid om eventuele verhinderingen aan 

ons door te geven
• We willen zoveel mogelijk wedstrijden van gelijke sterkte indelen.
• In het kader van de samenwerking met T.V. de Hogt stellen wij de deelname ook dit sei-

zoen ook open voor leden van die vereniging
• 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 of een briefje met naam, 
emailadres en de data en/of tijd waarop je niet kunt spelen, in de brievenbus bij de Stek, met 
de vermelding L.M.C. 2016

Frans & Jan



Jeugdnieuws

Jeugd Info Avond
Op 2 maart heeft er een druk bezochte jeugdinfo avond plaats gevonden. Niet aanwezig 
geweest maar wel benieuwd naar de inhoud?  De presentatie staat op de website.

Zondag 6 maart is de World Tour (Indian Wells) weer van start gegaan. Wij waren de host 
vereniging voor ons Oranje 2 team. Onze kids waren met afstand winnaar deze dag. Dom-
melen en David Lloyd werden 2de en 3de.

Spel, Set en Wedstrijd

World Tour Series



 JIC competitie 2015 / 2016

Team VLTC/De Korrel rood winnaar J.I.C. competitie 2015/2016
Het Jeugd Indoor Circuit(J.I.C.) wordt elk jaar georganiseerd om de fanatieke jeugd in de win-
ter de mogelijkheid te geven om naast de reguliere toernooien extra wedstrijdjes te spelen. 
In 2014 hebben VLTC en De Korrel de handen ineen geslagen en hebben met één team deel-
genomen aan het J.I.C. programma.

In de winter van 2015/2016 zijn we van 1 team naar 2 teams gegaan. Deze twee teams heb-
ben in de maanden oktober t/m maart gestreden om de J.I.C. titel. 
Naast de 2 teams van VLTC/de Korrel deden ook Eresloch, David Lloyd en ELTV mee. Elk 
team heeft 4 wedstrijddagen gespeeld. 
Op deze wedstrijddagen worden wedstrijden gespeeld in de volgende categorieën: Oranje, 
Groen en Geel onder 13 en Geel boven 13 jaar. Er worden zowel enkels als dubbels gespeeld 
van een uur. 

Op zondag 6 maart jl. stond voor beide teams de laatste wedstrijd op het programma namelijk 
team VLTC/de Korrel blauw tegen team VLTC/de Korrel rood. Wetende dat de andere 3 teams 
alle wedstrijden al hadden gespeeld en dat dit voorafgaand aan de laatste speeldag de tus-
senstand was: 

 Eresloch   4 dagen gespeeld 98
 David Lloyd   4 dagen gespeeld 90,5
 VLTC/de KORREL rood  3 dagen gespeeld 86
 VLTC/de KORREL blauw 3 dagen gespeeld 85,5
 ELTV    4 dagen gespeeld 62

De laatste wedstrijddag was een echte kampioenswedstrijd; de winnaar van deze onderlinge 
ontmoeting mag zich een jaar lang winnaar van het J.I.C. seizoen 2015/2016 noemen! 
Met dit in het achterhoofd begonnen beide teams om 13:00 uur aan een ware kampioens-
strijd. Onder support van de ouders en broertjes begonnen de tennissterren aan de wedstrij-
den. Na veel zwaarbevochten punten, super spannende wedstrijden was het om 17:00 be-
kend………… 
Team VLTC/de Korrel rood is de winnaar van het J.I.C. met een totaal van 109,5 punten.
Team blauw eindigde op een super knappe 2e plaats met een totaal van 106,5 punten. 
Iedereen van harte gefeliciteerd met deze top prestatie! Hopelijk kunnen we dit resultaat vol-
gend jaar evenaren. 

Sander van Asten (trainer)


