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     van harte   !!!!!!!

Zaterdag Heren 1 in de eer-
ste klasse, o.l.v. captain Wout 
van Sambeek en bestaande uit 
Frank Kunen, Paul Vermeer, Rob-
bin Dielissen, Niels Koks en Tim 
van der Donck.
(foto links)

Zaterdag Gemengd 1  
in de hoofdklasse, o.l.v. 
Marjon Croonen en bestaan-
de uit Rianne Vogels, Wencke 
van Maastricht, Roland Mol, 
Steven Kuijpers en Patrick 
Willems  (foto rechts)

Zaterdag Heren 4 o.l.v. Peter Boshouwers en 
bestaande uit Christiaan Gijsbers, Lenny Lindhout, 
Michiel Cremers en Thom Hepppenhuis.
(foto links)

Vrijdagavond gemengd 4 o.l.v. captain 
Louis van der Putten en bestaande uit Adrie Beun, 
Charles Slegers, Monique Slijkhuis, Stanja Krath en 
Ardie Willems.

Maandag heren 1 55+ o.l.v. Ger Hendriks en 
bestaande uit Rob Keijser, Martijn van Maasakkers, 
Wil Peeters, Jacques van Hees en Frank Kox.



DANKBETUIGING
Tijdens het ziekbed van Bert hebben we heel 
veel blijk van medeleven ontvangen,  persoon-
lijk maar ook via kaarten, bloemen en mails. 
Het was voor Bert en mij hartverwarmend en 
positief te ervaren dat velen mee leefden tijdens 
zijn ziekte. Dat gaf ons heel veel steun. Ook 
bij het afscheid van Bert gaven velen blijk van 
medeleven. 

Daar wil ik U allen héél hartelijk voor bedanken!

José van Drunen – de Wit

juli 2014
1 juli Inleveren kopij Digitale Service
2 juli Maandelijkse toss-avond
4 juli Rood-Oranje-Groen Clubkamp. 2014 (Jeugd)
6 juli World Tour (jeugdcompetitie)

7-13 juli Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi
bij VLTC

15 juli 60+ Mixed Toernooi

augustus 2014
3 aug World Tour (jeugdcompetitie)
6 aug Maandelijkse Toss-avond

11-31 aug Clubkampioenschappen
11 aug Inleveren kopij Digitale Service

18-24 aug Open Toernooi Metzpoint

september 2014
1-7 sep Open Toernooi bij David Lloyd
3 sep Inleveren kopij Digitale Service
3 sep Maandelijkse Toss-avond
7 sep World Tour (jeugdcompetitie)
21 sep Herendubbel Toernooi
23 sep Interne wintercompetitie - deel 1

oktober 2014
1 okt Maandelijkse Toss-avond
5 okt Damesdubbel Toernooi
5 okt World Tour (jeugdcompetitie)
7 okt Inleveren kopij Digitale Service

november 2014
2 nov World Tour (jeugdcompetitie)
5 nov Maandelijkse Toss-avond
8 nov Steunpilarenfeest
9 nov Uitwisseling Metzpoint, Eresloch en VLTC
10 nov Inleveren kopij voor “Papieren Service”
12 nov KNLTB wintercompetitie - deel 1

tot 14 dec 2014

Activiteiten
Agenda

2014



Bestuur                

Beste VLTC-ers,

Voor jullie ligt de tweede Service van dit jaar. En hiermee luiden 
we ook de zomer in; de langste dag ligt net achter ons. En we 
kijken uit naar de warme, lange en zwoele zomeravonden. En 
het wordt een zomer waarin weer het een en ander op tennisge-
bied op de planning staat. 
Zo kunnen we bijna elke week deelnemen aan een open toer-
nooi in de regio. 

Het leukste toernooi is natuurlijk ons eigen Sporthuis Olympia 
Open Dubbel Toernooi van 7 tot en met 15 juli a.s. Inschrijven is 
nog steeds mogelijk! 

En van 11 tot en met 31 augustus a.s. worden de VLTC Clubkampioenschappen weer 
gehouden. Hierover lees je meer in deze Service. Laten we met z’n allen proberen om 
het aantal inschrijvingen van vorig jaar te overtreffen! 

Voor de overige activiteiten verwijs ik je graag naar de activiteitenkalender op onze 
website. 

Het begin van de zomer betekent ook het einde van de lente. En daarmee is de 
KNLTB voorjaarscompetitie ook voorbij. We mogen weer een aantal teams (zowel 
senioren als jeugd) feliciteren met hun kampioenschap!!! We danken de (verenigings)
competitieleiders voor de goede organisatie van de competitie en alle tijd die jullie 
hierin hebben gestoken. De competitie voor senioren is dit jaar afgesloten met een 
zeer geslaagde en gezellige barbecue. Frans Bergmans en Bart Voermans, bedankt 
voor de organisatie en het bakken van het vlees! De jeugd heeft eveneens een einde 
competitiefeest gehad. Daarvoor bedanken we de jeugdcommissie! 

Al schrijvend realiseer ik me ook dat de zomervakanties weer bijna voor de deur 
staan. Rest me niets anders dan jullie allemaal een hele mooie zomer te wensen! 

Hopelijk tot snel op de tennisbaan!

Met sportieve groeten, 
Myrthe Hinskens

  Van de voorzitter

We heten de volgende leden van 
harte welkom bij VLTC!

Heel erg welkom bij VLTC en 
veel tennisplezier gewenst! 

Martal Bijnen 1974 9/9

Rowen Coolen 2007 9/9

Aimee Dovermann 1991 7/7

Judith van Hees 1974 9/9

Senna van Heeswijk 2004 9/9

Ans Heezemans-Vink 1950 8/6

Rob van den Heuvel 2008 9/9

Siem van Hoof 2007 9/9

Esther van Hout 1970 8/8

Danielle Huuskes 1976 9/9

Lisanne Huuskes 2005 9/9

Daan van Oirschot 2007 9/9

Danielle Pardoel-Scholte 1974 9/9

Stephenie Phoelich 2005 9/9

Madelon Roest-Verkerk 1971 9/9

Anneke Smit Maréchal 1956 8/8

Tara Soetens 2002 9/9

Lotte Verhagen 2003 9/9

Imke Wassercordt 2007 9/9

Aanmeldingen van 26-2-‘14 tot en met 
1-6-2014 zijn hierin verwerkt.

Welkom



Toernooien

60+ Mix Toernooi

Beste 60 + ers

Voor het 3° jaar in successie gaan we weer een 1-dags   

60 + MIXED TOERNOOI  
organiseren

Ja u leest het goed, we gaan mixen.

Dit toernooi zal gehouden worden 

op DINSDAG 15 JULI van ± 9.30  tot ± 17.30 uur.
Wat is de bedoeling: Je mag deelnemen als je in 1954 of eerder geboren bent
Je schrijft individueel in. Wij zullen je dan in een groep plaatsen, waarbij je elke wedstrijd met 
een andere dame c.q. heer speelt.

Het programma is als volgt:

•	 Uiterlijk 9.30 uur aanwezig, tijd voor koffie en/of thee
•	 Stel we hebben 80 deelnemers, 40 dames en 40 heren, dan speelt iedereen tussen 10.00 

en 12.30 uur 2 wedstrijden van ongeveer 45 minuten.
•	 Tussen 12.30 uur tot 14.00 uur gaan we lunchen, dat is ook de reden dat de kosten om 

hieraan mee te doen € 7,00 bedragen
•	 En daarna speelt iedereen nog 1 wedstrijd van 1 uur.
•	 Om 16.00 uur gezellig gezamenlijk borrelen

Lijkt het je wat?

Schrijf dan vlug in door het formuliertje, dat in de Stek ligt,  in te vullen, en bij VLTC in de brie-
venbus te stoppen.. Kan het eenvoudiger? Nee toch. Doen dus! 
Meerdere namen op 1 formulier is geen enkel probleem

Je kunt je ook per email opgeven naar frans.bergmans@planet.nl

Inleveren voor 1 juli 2014

Frans en Frans



Accommodatiecommissie

Nieuwe trekker

Op 9 April 2014 heeft de Accommodatie Commissie onze nieuwe trekker (kosten € 4.000) in 
gebruik genomen. Wij gaan nu haast iedere week, bij voorkeur op woensdag-ochtend met 3 
vrijwilligers aan de slag, om alle 10 banen flink om te woelen.

Met dit apparaat en de blauwe driehoeksborstel kunnen we de mat van 11 millimeter dikte tot 
bijna halverwege opruwen dat wil zeggen de infill naar boven brengen waar na droging alles 
weer wordt ingeveegd met een rubberen mat.Het vuil blijft achter en wordt er handmatig  uit 
gezeefd.

Toon van de Loo met Tjeu Willems en Noud van Beek hebben de eerste proefrit met succes 
afgewerkt .

Toon was echter nog niet tevreden met het toerental en zal dat met de leverancier wel rege-
len.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de wateroverlast nu tot het verleden hoort en hopen 
dat alle tennissers na afloop van hun partijtje de  baan  in de lengte en breedte goed zullen 
vegen,zodat mosvorming geen kans meer krijgt.

Namens de Accommodatie Commissie Mart Noordraven



Interne wintercompetitie

Wintercompetitie Seizoen 2013 - 2014     
 
De wintercompetitie is weer ten einde. In tegenstelling tot de laatste 2 seizoenen werd het twee-
de gedeelte niet getroffen door slechte weersomstandigheden. Daarom zijn bijna alle wedstrijden 
gespeeld. Wij als commissie zijn daar natuurlijk heel blij mee.
Zoals gewoonlijk melden we hieronder de 3 eerste plaatsen van elke poule, met in achtname, 
dat aan niet gespeelde wedstrijden een 3-3 stand is toegekend, dit geheel volgens het regle-
ment.

Bedankt voor jullie deelname en hopelijk tot het volgende seizoen.    
  

   DD-A Corry Vervat  Riëtte de Vries  22  
    Malaika Voermans Myrthe Hinskens 18 
    Monique Heller  Marja van Mol  14,5 
   DD-B Anne Schmeink  Anouk v.d. Ven  27 

  Miranda Pater  Silvy Wiegand  23,5  
  Annette v.d. Sommen Jolanda v.d. Velden 21  
 DD-C Jacklien Quirijnen Katja Soetens  20,5  
  Pauline Swaans  Reninka de Wilt  17,5  
  Yvonne v. Oers  Anja Verouden  17,5 
 DD-D Ingrid Vogels  Wendy Vogels  36  
  Vesna Leuverink Marianne Sanders 24 
  Geertje v. Trier  Saskia v. Doren  21  
 GD-A Niekie v.d. Ven  Bart v.d. Staak  27 
  Barbara Klap  Marco Aarts  27 
  Stanja Krath  Louis v.d. Putten 23,5 
 GD-B Liesbeth v.d. Heuvel Frank Kox  22,5  
  Patricia Langermans Cees Klep  18  
  Alie Verhagen  Tiny Couwenberg 17,5 

   GD-C Marielle Heeren  Martien Heeren  27 
    Riekie Couwenberg Frans Couwenberg 25,5  
    Annemieke Burgmans Ben Burgmans  19,5 
   GD-D Dagmar Marcus  Benjamin Langman 19,5
    Emmy van Gulik Marno van Mol  13,5 
    Anita van Mol  Geert Fisser  12  
   GD-E Linda v.d. Ven  Wim Smeets  21 
    Marijke de Jong  Kurt Dillen  19,5  
    Anne Fisser  Wim v Vlerken  16,5
   HD-A Sepp Puijnen  Patrick v.d. Rijt  28,5
    José Cremers  Michiel Cremers 28,5
    Kees Aarts  Jan Bos  19,5 
   HD-B Paul Rademakers Karel van Mierlo 22,5
    Frans v. Hoof  Ruud Neutkens  19,5
    Bennert de Wijs  Pieter de Wijs  19,5
   HD-C Rink v. Laar  Ralph van Rooij  30
    Marno van Mol  Jan Sanders  25,5
    Stefan Velema  Andy Rhemrev  21,5  
  
       
   Ton en Frans       
       
Ik neem aan, dat ik namens alle deelnemers spreek, als ik Ton Vermelis in de bloemetjes zet 
voor zijn inzet in de afgelopen 15 jaar, met het organiseren van de interne wintercompetitie.

Ton, heel hartelijk bedankt.
       
Frans       



Diversen

Laat wensen uitkomen bij VLTC
Van Rob Verhagen (Sporthuis Olympia) ontvingen wij de volgende mail:

In het kader van ons jubileum hebben wij nog een actie bedacht voor de verenigingen die wij 
sponseren om de onderlinge band van leden van uw vereniging en de naamsbekendheid van 
Sporthuis Olympia te vergroten.
We hebben een “wensboom” gemaakt welke we graag voor een periode in de kantine van 
VLTC zouden willen plaatsen. 
Het idee hierachter is dat leden een wens kunnen doen voor een ander lid van de vereniging. 
Men schrijft op een kaartje welk ander lid van de vereniging men een nieuw sport artikel gunt 
en waarom. Daarnaast schrijft men de eigen naam en telefoonnummer op zodat we diegene 
kunnen benaderen. Dit kaartje hangt men in de boom.
De reden waarom iemand een artikel krijgt kan om verschillende redenen zijn, iemand die 
financieel moeilijk zit, veel voor de vereniging doet, zweert bij oude producten…, een opkik-
kertje kan gebruiken en nog veel meer. 
Artikelen die we kunnen weggeven zijn een sporttas,-kleding, -schoenen, -sokken, maar ook 
attributen zoals racket, hockeystick, horloge, bal.
Na de afgesproken periode komen wij de wensboom ophalen en bepalen welk lid gratis een 
nieuw sportartikel krijgt van ons. En zullen we dit samen met degene die dit heeft gewenst 
uitreiken.
Wat wij van u als vereniging vragen is dat de boom voor een periode van ongeveer 2 weken 
in de kantine staat en dat de vereniging zelf de actie op een bepaalde manier ook promoot, 
zoals in een nieuwsbrief van de vereniging, via sociale media of via trainers ed. Om dit 
gemakkelijk te maken hebben wij een flyer gemaakt die hierbij gebruikt kan worden. Ook de 
winnaar kan zo in de vereniging bekend worden gemaakt.
De periode waarin we de wensboom bij uw vereniging willen neerzetten is van 11-8-2014  t/m 
28-8-2014.

Natuurlijk willen wij graag Sporthuis Olympia de ruimte bieden voor dit leuke en sympathieke 
initiatief.

Wij hopen dan ook dat er vele leuke ideeen loskomen.



Clubkampioenschappen 2014

maandag 11 augustus t/m zondag 31 augustus
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 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 hoge-
re 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. 

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 ‘97, ‘98, ‘99.
Categorie A2: Niet competitiespelers  geboren in de jaren ‘97, ‘98, ‘99.
Categorie B1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘00, ‘01, ‘02.
Categorie B2: Niet competitiespelers   geboren in de jaren ‘00, ‘01, ‘02. 
Categorie C1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘03 of later.
Categorie C2: Niet competitiespelers   geboren in de jaren ‘03 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.



Clubkampioenschappen 2014

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 inschrijfor-
mulier. 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  6 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 inschrijffo-
rumlier. Hierop vult u alleen 
uw EIGEN beperkingen in 
dus NIET van uw dubbel-
partner. Uw partner vult 
zijn/haar eigen beperkingen 
in. 

INSCHRIJVING 
SLUIT

ZONDAG 6 JULI

ROOD-ORANJE-GROEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
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 vrijdagmiddag 4 juli a.s.
De	eventuele	finales	zijn	op	zondag	31	augustus	tezamen	met	alle	andere	finales.
Er hoeft niet ingeschreven te worden, dit gaat via de trainer.

Voor de GROEN spelers en de overige junioren vinden de wedstrijden plaats tijdens de regu-
liere clubkampioenschappen. 

Speel je competitie in Rood dan speel je de clubkampioenschappen ook in Rood, Speel je in 
Oranje dan doe je dit ook met de clubkampioenschappen. Speel je in de Groene competitie 
dan geldt hiervoor uiteraard hetzelfde. De inschrijfformulieren ontvangen jullie binnenkort of 
heb je wellicht inmiddels al ontvangen.

ALGEMEEN
De	finales	worden	gespeeld	op	zondag	31	augustus	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 
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 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



Open dag daverend succes

Open dag op 23 maart jl. leverde nu al 
liefst 12 nieuwe leden op! En nog iedere 
week komen er bij.



Jeugdnieuws
Voorjaarscompetitie Jeugd 
Een flink aantal jeugdteams van VLTC hebben mee gedaan aan de KNLTB voorjaarscompetitie. 
En met succes. Maar liefste 3 teams  zijn kampioen geworden.

Gemengd t/m 17 heeft met grote overmacht en ongeslagen het kampioenschap behaald.

 
Vlnr: Max, Lotte, Mitchel, Ghislaine, Maurits en Juliëtte.

Meisjes t/m 14 heeft eveneens met grote overmacht en ongeslagen het kampioenschap bin-
nen gehaald.

                      Vlnr: Lieke, Lara, Janneke, Elvira en Sophie.



   Jeugdnieuws

Groen 2 heeft op de laatste speeldag het kampioenschap binnen gehaald.
 

Vlnr: Renee, Maud, Donna, Stijn, Koen en Stan. Milou ontbreekt op de foto maar zij heeft ook 
haar steentje aan dit kampioenschap bijgedragen.

Voor alle kampioenen  namens de jeugdcommissie van harte gefeliciteerd met het behalen 
van het kampioenschap. Ga zo door!

Clubkampioenschappen

Na de zomervakantie staan de clubkampioenschappen voor de jeugd weer op het program-
ma.  Voor de Rood- en Oranje spelers worden de voorrondes gespeeld op vrijdagmiddag  4 
juli. Let op: deze wedstrijden stonden eerst voor woensdag 9 juli gepland maar dat wordt dus 
vrijdag 4 juli. De poule winnaars spelen op de finalezondag van de clubkampioenschappen op 
31 augustus een finale ronde.
Voor de Groen spelers en de overige junioren vinden de wedstrijden plaats tijdens de regulie-
re clubkampioenschappen. Speel je competitie in Rood dan speel je de clubkampioenschap-
pen ook in Rood, Speel je in Oranje dan doe je dit ook met de clubkampioenschappen. Speel 
je in de Groene competitie dan geldt hiervoor uiteraard hetzelfde. De inschrijfformulieren 
ontvangen jullie binnenkort of heb je wellicht inmiddels al ontvangen.

Rood-Oranje Toernooi

Op zaterdag 21 juni staat het Rood- en Oranje toernooi op het programma. Op veel plaatsten 
zijn de posters opgehangen en zijn de inschrijfformulieren al uitgedeeld door de trainers. De 
dag wordt afgesloten met de inmiddels beroemde loterij. Wil je meedoen? Schrijf dan in via je 
trainer of via jc@vltcveldhoven.nl.  Wij beloven dat je een leuke dag hebt.

VJK 2014

Om organisatorische redenen gaat het dit jaar helaas niet lukken om de VJK te organiseren.  
In overleg met de VJK commissie is besloten om een jaartje over te slaan.  Samen met de 
andere Veldhovense tennisverenigingen gaan we kijken of we een andere activiteit kunnen 
organiseren. Hierover zullen we jullie tijdig informeren. In 2015 hopen we de 20ste editie van 
het VJK te kunnen houden en weer een sprankelend evenement te presenteren.

Met sportieve groeten,
De jeugdcommissie.


