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VLTC  Service

Een nieuw seizoen,

            een nieuw terras

kom snel eens kijken!



Opzeggen vóór 1 dec a.s.

Opzeggen en Mutaties 
                        LIDMAATSCHAP!!!!!
Mutaties van actief naar non-actief en opzeg-
gingen kunnen tot uiterlijk 1 december a.s. 
schriftelijk of via e-mail worden doorgegeven 
aan 

Maria Henzen, Beier 24, 5507 MA Vhn.
of
maria.henzen@onsbrabantnet.nl 

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 we met 
750 leden niet altijd op de hoogte kunnen zijn 
van het wel en wee ervan.
Dus, help ons, weet u iemand 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 sla-
gen, wanneer ú er aan mee werkt. Wij rekenen 
op u, meldt de Van ♥♥♥♥♥ aan bij Stanja!!

Activiteiten
Agenda 2015

april 2015
1 april Maandelijkse Toss-avond
2 april Start KNLTB Voorjaarscompetitie
6 april World Tour rood-oranje competitie
22 april Inleveren kopij digitale nieuwsbrief
24 april Koningsspelen - Scholendag

mei 2015
3 mei World Tour rood-oranje competitie
5 mei Lente mix competitie
6 mei Maandelijkse Toss-avond
27 mei Inleveren kopij digitale nieuwsbrief
30 mei Einde competitiefeest met BBQ

juni 2015
3 juni Maandelijkse Toss-avond
7 juni Inleveren kopij tbv papieren Service
7 juni World Tour rood-oranje competitie
24 juni Inleveren kopij digitale nieuwsbrief
27 juni Rood oranje jeugdtoernooi (KNLTB)
28 juni Familietoernooi
28 juni Bezorging papieren Service nr. 2  +

Inschrijfformulieren Clubkampioenschappen



Bestuur

We heten de volgende leden 
van harte welkom bij VLTC!

Heel erg welkom bij VLTC en 
veel tennisplezier gewenst!

Tygo Antonis 2005 9/9

Mauricio Broeder 1997 7/8

Inke Haanraads 2005 9/9

Willemijn Hamburg 2004 9/9

Antoinette Holten 1950 9/9

Jules Lenis 2005 9/9

Sofie Lenis 2007 9/9

Marijke v. Orsouw 1952 8/8

Rens Pieters 1992 8/8

Monique v. Zutphen 1958 8/8

Aanmeldingen van 9-12-2014 tot
 31-1-2015 zijn hierin verwerkt.

Welkom

  Van de voorzitter

Heeft u een nieuw e-mail adres geef dit dan 
door aan maria.henzen@onsbrabantnet.nl

Beste VLTC’ers, 

Voor jullie ligt de eerste Service van dit jaar en daarmee star-
ten we min of meer het nieuwe tennisseizoen. 
Dat voelt nog altijd zo, ondanks dat we het hele jaar buiten 
kunnen blijven tennissen. Dat is ook volop gebeurd. Vanwege 
winterse omstandigheden hebben we natuurlijk wat dagen 
niet kunnen spelen, maar over het algemeen hebben we 
afgelopen winter een goede tenniswinter gehad. 

‘Afgelopen’ want dat is de winter inmiddels. Net voordat ik dit 
voorwoord schrijf heb ik naar de weersvoorspellingen gekeken. En met mij meer 
mensen. Want overal om me heen hoor en zie ik berichten over het aankomende 
lenteweer! Heerlijk! Daarmee wordt het ongetwijfeld ook weer drukker op ons park 
en kunnen we binnenkort weer lekker in het zonnetje tennissen. 

Er staan namelijk diverse activiteiten op de agenda, zoals het openingstoernooi op 
zondag 29 maart. Hopelijk hebben we dan inderdaad – zoals de organisatie ons 
heeft voorspeld – een strakblauwe hemel en ongeveer 23 graden. De week na het 
traditionele openingstoernooi begint de KNLTB voorjaarscompetitie alweer! Kijk 
voor een overzicht van alle activiteiten op onze website. 

Maar voordat we het nieuwe tennisseizoen beginnen, sluiten we het tennisjaar 
2014 nog af op de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 maart. Deze 
Service komt uit nadat de ALV is geweest, dus ik hoef geen vooruitkijkje te geven. 
Maar ik vind het op deze plek wel gepast om te melden dat een belangrijk thema is 
de mogelijke samenwerking met tennisvereniging De Hogt. Zoals bij velen bekend 
is onderzocht hoe de leden van beide verenigingen tegenover de samenwerking 
staan. Hiervan zal op de ALV verslag worden gedaan en een formeel besluit wor-
den genomen om al dan niet verder te gaan met een onderzoek naar de samen-
werking. In de volgende Service informeren wij jullie hierover uiteraard uitgebreid. 
Tot die tijd informeren wij jullie over actuele zaken via onze website, de e-mail, 
onze maandelijkse digitale nieuwsbrief en facebook. We horen nog te vaak van 
leden dat ze ergens niet van op de hoogte zijn. Dat vinden wij erg jammer, omdat 
veel energie wordt gestoken in de informatievoorziening. Uiteraard ontvangen wij 
graag jullie tips over hoe we dit kunnen verbeteren. En ik realiseer me tegelijkertijd 
dat deze oproep alleen wordt gelezen door de leden die ons clubblad lezen ;-) 

Tot een volgende keer weer! 
Met hartelijke groet,
namens het bestuur
Myrthe Hinskens



KNLTB competities

Hervorming competitie niet over één nacht ijs.
De KNLTB kondigde in 2013 aan wijzigingen te willen doorvoeren in het competitiereglement. 
Daar is heel wat op afgekomen en de voorstellen hebben voor de nodige onrust gezorgd. 
Onrust in dergelijke mate dat de KNLTB heel wijselijk de voorstellen maar heeft ingetrokken. 
Verder onderzoek is derhalve nodig en eventuele wijzigingen kunnen beter bestudeerd, uit-
gewerkt en dan mogelijk gefaseerd worden ingevoerd. Heeft natuurlijk heel wat voeten in de 
aarde en daarom is het hierover erg stil geweest in 2014 en nu schrijven we alweer 2015.

Deelnemen aan de competitie is essentieel voor een vereniging. Ons kleine Nederland loopt 
hiermee voorop in de wereld. Wist u dat wij één van de grootste competities ter wereld hebben. 
Ongeveer 50.000 teams doen mee aan de competitie. De competitie daagt spelers uit, moti-
veert, brengt spanning, is leuk en creëert toch een eigen, uniek sfeertje. De competitie bestaat 
al tientallen jaren en in al die tijd is er maar weinig veranderd in de regelgeving. 

Wijzigingen sluipen er toch wel in. Nog steeds is er sprake van een landelijke- en een districts-
competitie. Maar steeds meer worden die op elkaar afgestemd. Je kon bijvoorbeeld meedoen 
in de leeftijdscategorie boven de 55 jaar. Dat is nu verlaagd naar 50 jaar. Dat gaat voortaan dus 
gelden in héél Nederland. We hebben dus voortaan de leeftijdscategorieën 17+, 35+ en 50+. 
Nog iets nieuws. Dit jaar nog zullen bij wet gemeentes verplicht worden schenktijden te gaan 
bepalen voor o.a. sportkantines. Nog even geen flauw idee wat dat voor ons als tennisvereni-
ging gaat betekenen maar de KNLTB stelt wel dat daardoor dus niet meer gegarandeerd kan 
worden dat iedereen op een competitieavond even lang door kan spelen. Dat houdt dus in dat 
de ene vereniging een beslissende set kan spelen en een andere vereniging dus niet. Kan dus 
gaan leiden tot een vorm van competitieongelijkheid en om dat te voorkomen heeft de KNLTB 
bepaald dat bij een gelijke stand in sets dan VERPLICHT een wedstrijdtiebreak moet worden 
gespeeld. Let wel, dit is dus alleen bij competitieavondwedstrijden. Op alle andere momenten 
wordt en blijft het dus gewoon de beslissende derde set.

Tot zover, we melden ons wel weer als er meer wijzigingen zich voordoen.

De TC



Parkrenovatie

Nieuwe ingang
Na de vorige Service is er heel veel gebeurd.

Fase 1 is bij het ter perse gaan al klaar. Het terras ligt er met alles erop en eraan.
De inmiddels opgerichte Bouwcommissie onder leiding van Ger Hendriks zet nu vaart in het vervolg 
van dit project.

Er zullen de komende weken beslissingen worden genomen voor de fietsenstalling, gecontroleerde 
toegangspoort en doorbraak van de gevel.

Als je op het Park bent kun je zelf zien wat er allemaal klaar is en de contouren geven al aan wat het 
gaat worden.

Namens de Accommodatie Commissie,
Mart Noordraven



Toernooien

•	 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 proberen om u elke 

keer met een andere partner te laten spelen.
•	 Er worden uitsluitend gemengd-dubbels gespeeld.
•	 Er worden 3 banen gereserveerd van 19.30 – 22.00 uur en 75 minuten per partij. 
•	 We spelen op de dinsdag- en donderdagavonden.
•	 In de periode van 5 mei tot 2 juli
•	 Je kunt inschrijven t/m 19 april
•	 We willen zoveel mogelijk wedstrijden op niveau en van gelijke sterkte indelen.
•	 U krijgt het wedstrijdschema via de mail toegezonden.

Nog meer weten?  Vraag het aan Frans Bergmans of Frans van Hoof

Dus geef je op d.m.v. een mail naar frans.bergmans@planet.nl of een briefje met naam, email-
adres en de data waarop je niet kunt spelen in de brievenbus bij de Stek, met de vermelding 
L.M.C. 2015

Frans Bergmans & Frans v. Hoof

Lente Mixed Competitie



Paviljoendienst
Mededeling voor competitieteams van de voorjaarscompetitie 2015

Beste mensen,

Bij thuiswedstrijden tijdens de voorjaarscompetitie is het gebruikelijk dat het verteer door de
teams niet direct wordt afgerekend, maar op een barformulier wordt aangetekend en op het 
eind van de dag afgerekend.
Helaas hebben wij moeten constateren dat dit  soms niet goed verloopt en zijn er behoorlijke 
discussies geweest over het soort en het aantal afgenomen consumpties. Enerzijds door ver-
meend ‘misbruik’ – er wordt bij de bestelling teveel geroepen “zet maar op rekening
team X” - anderzijds door het wisselen van de barbezetting zijn wellicht consumpties op een
verkeerde rekening terecht gekomen.
Enkele jaren geleden hebben wij een systeem ingevoerd waarbij een team een genummerde 
barkaart kreeg aangereikt en dat nummer werd op het barformulier aangegeven. Enkel en 
alleen op vertoon van de barkaart konden consumpties worden besteld en worden meegeno-
men.
Wij beseffen dat het hanteren van een dergelijke barkaart misschien niet helemaal gebruiks-
vriendelijk kan worden genoemd maar wij vinden toch dat dit systeem in de komende compe-
titie weer moet worden gehandhaafd.. Wellicht kunnen op deze manier misverstanden over 
en weer worden voorkomen.

Enkele korte richtlijnen
•	 het thuisspelend team krijgt bij aanvang de barkaart met nummer aangereikt
•	 het nummer van de barkaart wordt op het formulier aangetekend
•	 (de aanvoerder van) het thuisspelend team is verantwoordelijk voor het gebruik van de 

barkaart (als de kaart achteloos en onbeheerd op een tafel wordt achtergelaten, is dat de 
verantwoordelijkheid van het team)

•	 degene die aan de bar voor het team of voor de tegenstander consumpties besteld dient 
de barkaart bij zich te hebben en aan de barmedewerker te tonen

•	 zonder barkaart of door het enkel roepen van de naam van de aanvoerder of het nummer 
van de barkaart worden geen consumpties meegegeven.

De bardienstmedewerkers zullen wij over deze maatregel voldoende instrueren.
Wij hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze maatregel, want enkel en alleen met
jullie medewerking hopen wij irritaties en discussies over het barverbruik op deze manier tot 
een
minimum te beperken en hopelijk zelfs te voorkomen.

Gebruik Keuken en Berging tijdens competitie weken

•	 Tijdens de competitiewedstrijden mag er per team maar 1 teamlid in de keuken zijn om 
hapjes e.d. te bereiden. Dit betreft met name het warme deel.

•	 De andere teamleden moeten vanuit de berging naast de garderobe de overige hapjes 
bereiden en uitserveren.

•	 In de berging staat een koelkast en magnetron die daarvoor gebruikt mogen worden.
•	 Op de tafel in de berging staan; servetten, snijplank, bestek, borden, mandjes, soepkop-

pen, e.d.
•	 De koelkast in de keuken is voor opslag van kroketten, frikadellen en tosti’s en verder 

voor andere koel te bewaren producten voor de bardienst.
•	 De koelkast in de keuken kan/mag niet gebruikt worden voor zelf meegebrachte hapjes 

(eten); deze worden verwijderd door de PC commissie.
•	 Er mogen geen hapjes (eten) meegebracht worden die VLTC in het assortiment heeft.

Als iedereen deze regels naleeft en in ere houdt, wordt het ook op dit onderdeel een geslaagd
competitieverloop. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan altijd contact op 
met de -week- verantwoordelijke van de paviljoencommissie.

Bij voorbaat dank voor u medewerking
De PC commissie



Jeugdactiviteiten in 2015

Jeugdactiviteiten
De Jeugdcommissie van VLTC organiseert jaarlijks een aantal leuke activiteiten voor onze 
jeugdleden.

Kijk in de activiteitenkalender (op www.vltcveldhoven.nl) naar de jeugdactiviteiten of vraag bij 
de trainer of jeugdcommissie wat zij voor jou in petto hebben.

•	 Iedere maand is er de World Tour Rood-Oranje Competitie voor de aspiranten.
•	 Jaarlijks in maart vindt bij VLTC de strijd om de Gerard Smits Cup plaats. Een selectie 

van 8 spelers van de Veldhovense verenigingen VLTC, Metzpoint, De Hogt, De Korrel en 
David Lloyd spelen om een wisselbeker.

•	 In juni wordt een Rood-Oranje toernooi georganiseerd. Dit is een open toernooi waarvoor 
dus spelers van alle verenigingen mogen inschrijven. Beroemd is de tombola die aan het 
eind van de dag wordt gehouden.

•	 In augustus vinden de clubkampioenschappen plaats voor de jeugd tegelijk met de seni-
oren

•	 In november vindt een uitwisselingstoernooi plaats tussen de tennisverenigingen VLTC, 
Metzpoint en Eresloch (uit Eersel). In 2012 is dit toernooi bij VLTC gehouden, in 2013 
zijn we te gast bij Eresloch in Eersel. Zo vindt het toernooi bij toerbeurt bij een andere 
vereniging plaats.

•	 Tijdens/rondom de Sinterklaastijd is er ook een leuke activiteit.
•	 In december houden wij het Oliebollen-Lichtjes toernooi, een leuke activiteit die ’s avonds 

plaatsvindt.

•	 En natuurlijk is er het hele jaar training.


