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VLTC  Service

Lustrumweekend
Wij gaan ons vijftigjarig bestaan groots vieren op: 

8, 9 en 10 juni 2012
Een compleet feestweekend waarin de lustrumcommissie voor ieder wat wils heeft 
georganiseerd. In dit blad vindt u een overzicht van de programma invulling van dit 
weekend en hoe u kunt inschrijven.



Activiteiten
Agenda
        2012

juni 2012
8-9-10 juni Feest bij VLTC 

“Groots Lustrum Weekend”
22 juni Whoz’next Open Avond

23 juni KNLTB Mini + 3/4 toernooi bij VLTC
24 juni Famiie Toernooi

18-24 juni VTK Open toernooi de Korrel
27 juni Mini + 3/4 Clubkampioenschappen

juli 2012
2-8 juli Open toernooi de Hogt
9-15 juli VLTC Sporthuis Olympia

Open Dubbel toernooii

augustus 2012
13 aug Start Clubkampioenschappen VLTC

22-28 aug Open Toernooi TC Metzpoint

september 2012
2 sept Finales Clubkampioenschappen VLTC

3-9 sept Open Toernooi David Lloyd
5-16 sept Veldhovense Jeugd Kampioenschappen(VJK)

oktober 2012
5-6-7 okt Jeugdkamp

7 okt Dames zondag toernooi
13 okt Heren zaterdag toernooiHerenzondag

21 okt Laatste dag inleveren kopij Service nr. 3

november 2012
3 nov Steunpilarenfeest
11 nov Bezorging Service nr. 3
11 nov Uitwisseling VLTC / Bergeijk / Metzpoint
28 nov Sinterklaasfeest voor de jeugd

Twitter-twitter-twitter-twitter
Help.. Ik  ben verslaafd, aan twitter! Sinds 
anderhalf jaar zit ik soms uren per dag aan de 
computer te twitteren. Met andere twitteraars 
over de hele wereld. En ik krijg er maar niet 
genoeg van. Het mooiste medium dat er be-
staat. Zo heb je ook facebook maar dat vind 
ik te klef. Met twitter lees ik per minuut het 
allerlaatste nieuws dat nog sneller is dan een 
ingelaste nieuwsuitzending op de radio. En hoe 
meer ‘volgers’ je hebt des temeer nieuws er op 
je bordje valt. Vaak lig ik onder m’n bureau van 
het lachen want twitter is een en al humor! Een 
kleine greep uit de voorraad: Zo twitter ik met 
opa Mekske uit de Bommelerwaard, schoon 
aan de haak en die 90 jaar is. Hij heeft ruim 
5000 volgers en me opgenomen in z’n aparte 
“twittermap”. Hij twitterde naar me dat ik voort-
aan tot een van z’n aangenomen  “keinder” 
behoor. Enig speurwerk heeft uitgewezen dat 
ik er echter financieel niets wijzer van wordt!  
Maar hij “rikkemedeert” me bij iedereen aan, en 
dat is óók aardig! Ook Gerda uit Friesland, en 
Carolien uit Utrecht zijn met heel veel humor 
gezellige twitteraarsters. En wat te zeggen van 
Peter en Michel uit Winterswijk. Twee vrijge-
zelle buren… Over het algemeen hebben de 
dames op twitter meer humor dan mannen! 
Meika 22 jaar uit Semarang (Indonesië) twit-
tert steeds hetzelfde omdat ze geen Engels 
spreekt en maar één zin kent: ”I love you”!  Zo, 
dat weten we dan ook weer. Loeki Knol twittert 
met me, en heeft nog steeds niet de weg naar 
Harmelen gevonden… Hoofdrolspeler Alfred 
van de Heuvel uit de tv-serie “kinderen geen 
bezwaar” vindt dat ik ‘n “goeie kop” heb en zo in 
de “Sopranos” kan gaan spelen als maffiabaas. 
Nou ja….! M’n jongste twitteraartje is de 9 jarige 
Wim uit Nieuwveen die het downsyndroom 
heeft. Hij zette me weer op het twitterspoor van 
Ome Willem, u weet wel van “broodje poep”. 
Natuurlijk zijn er ook haatdragers, raddraaiers, 
en ander tuig te vinden op twitter. Maarrrr…
daar hebben we een wegdrukknop voor om het 
maar wat on-twitters uit te drukken. Maar gelooft 
u mij, op twitter heb ik ontdekt dat er zo ontzet-
tend veel aardige mensen op de wereld zijn. Ik 
ben er ook van overtuigd dat mensen die zich 
eenzaam voelen met twitter uit de voeten kun-
nen. Voor sommigen is de start niet gemakkelijk. 
Het verdient aanbeveling vooraf mensen in je 
omgeving te zoeken die ook twitteren en op hen 
aansluiting te zoeken. Bovendien moet je op 
je account  en je biografie jezelf zo interessant 
mogelijk maken wat hobby’s  betreft.  Mijn zoon 
en dochter twitterden al, en waren dan ook  de 
opstap naar een scala van 700 volgers die ik nu 
heb. Volgers waar ik zuinig op ben!

                                                                                                                     
Leo Traa.



8-9-10 juni

VLTC viert GOUDEN jubileum

                      VLTC - 50 jaar

Het volledige lustrum programma

Vrijdag 8 juni
19.00 - 22.00 uur 3 uurkes vurraf (voor leden, hun gezinsleden en oud-leden)

Zaterdag 9 juni
10.00 - 17.00 uur Tennistoernooi senioren (alleen voor leden)
10.00 - 15.00 uur Tennistoernooi junioren (alleen voor leden)
13.30 - 15.30 uur Demonstratie van oud-clubkampioenen
15.30 - 17.00 uur Nostalgisch tennis
15.30 - 17.00 uur Ludieke tennisspelletjes (blind tennis, wie heeft de hardste service?, enz.)
15.30 - 17.30 uur Receptie/reünie voor oud-leden, leden en genodigden
vanaf 17.00 uur Walking Dinner verzorgd door Route 66 (voor leden, gezins- en oudleden)
18.00 - 20.00 uur EK voetbal poulewedstrijd: Nederland - Denemarken
vanaf 20.30 uur Feestavond (voorleden, gezins- en oudleden) met optredens van bekende arties-

ten vertolkt door bekende VLTC-ers en DJ
21.00 - 23.00 uur Zomaar een bandje
01.45 uur Einde muziek
02.00 uur Einde bar

Zondag 10 juni
11.00 - 16.00 uur Familie fietstocht (voor leden, gezins- en oudleden)
12.30 - 16.00 uur Zeskamp
vanaf 17.00 uur Frietkraam
17.15 uur Lustrum groepsfoto + Balllonnenwedstrijd
18.00 uur Prijsuitreiking diverse onderdelen en Tombola voor het goede doel
.... uur Einde lustrumweekend 2012 op naar VLTC - 55 jaar in 2017

Om in te schrijven gaat u naar www.vltcveldhoven.nl (online formulieren)

* alle tijden zijn onder voorbehoud
  

Tijdens het hele weekend is er een springkussen voor de jeugd.

Ook kunnen de kids op zaterdagmiddag geschminkt worden..



Lid worden van VLTC.........dat kan..........

Van de voorzitter…….. 

Voor u ligt de speciale Service, het VLTC clubblad, 
ter gelegenheid van het 50-jarig Jubileum oftewel 
het 10e lustrum.
In 2010 besloten wij het clubblad in het vervolg in 
digitale vorm uit te geven maar de papieren versie 
werd te veel gemist, dus hebben we een compromis 
gevonden: drie keer per jaar een fraaie meerkleu-
rendruk. Deze uitgave staat nagenoeg geheel in het 
teken van het jubileum. We laten leden, oud-leden 
en relaties graag kennismaken met de dingen die 
komen gaan in hét Jubileum weekend van 8 tot en 
met 10 juni aanstaande.
Wij zijn verheugd dat zowel eigen leden als geno-
digden een bijdrage hebben geleverd aan de inhoud 
van deze speciale uitgave. Veel dank zijn wij ver-
schuldigd aan de hoofdsponsor van ons jubileum: 
Simac ICT Nederland. Zonder die bijdrage zouden 
wij een beperkter programma hebben moeten 
maken. Mac en Letty van Schagen hadden al een 
sterke band met de club en Eric continueert die 
band met verve. “Een goede buur is beter dan een 
verre vriend”. 
Niet onvermeld mag blijven dat Sporthuis Olympia 
met Fons, Alie en Rob Verhagen vanaf de oprichting 
onze clubsponsor is, ook naar hen een speciaal 
woord van dank bij dit eveneens Gouden Jubileum.   

Zoals bekend heeft VLTC geen gebrek aan vrij-
willigers, bijna uniek vooral in de huidige tijd. Wij 
koesteren dan ook ons vrijwilligerscorps van meer 
dan 100 leden. Het heeft ook geen moeite gekost 
om een Jubileumcommissie van ruim 20 leden bij 
elkaar te krijgen. “Vele handen maken licht werk”. 
De commissie presenteert een omvangrijk program-
ma over het hele jaar met als hoogtepunten het 
weekend in juni met vele activiteiten voor ieder wat 
wils en de tennis clinics onder leiding van Raemon 
Sluiter en Sportivity Service op zaterdag 15 septem-
ber. Het volledige programma treft u elders in deze 
Service aan en staat uiteraard ook uitgebreid op 
onze website: www.vltcveldhoven.nl.

In de Service van november 2011 heeft Berry 
Slijkhuis al een uitgebreide geïllustreerde terugblik 
gegeven over de rijke historie van de oudste ten-
nisvereniging van Veldhoven. VLTC begon op 22 
maart 1962 met ongeveer 30 leden, waarvan Frans 
Langereis, nog steeds een zeer gewaardeerd lid 
is, op 3 gehuurde gravelbanen op ’t Witven.  Inmid-
dels beschikken wij over 10 banen voorzien van de 
modernste toplaag (Tennis ProVision),  ruim 800 
leden en een eigentijds paviljoen De Stek met alle 
gewenste faciliteiten.
De eerste clubbegroting dateerde van 1965 en 
bedroeg fl. 4.500 (ruim  €2.000) en van een balans 
was toen in het geheel geen sprake.
Momenteel werken wij met een jaarbegroting van € 

100.000 en een balanstotaal van ruim € 400.000 en 
zijn een zeer gezonde vereniging. Het  recreatieve 
tennis neemt nog steeds een belangrijke plaats in. 
Toch hebben wij in ons eerste beleidsplan, najaar 
2004, de wens vastgelegd de club te willen ontwik-
kelen naar meer prestatief waardoor met name 
ledenbehoud eenvoudiger zal zijn. In ons nieuwe, 
binnenkort te verschijnen, beleidsplan 2012 – 2015, 
kiezen wij ledenbehoud en jeugd als belangrijkste 
speerpunten. Daarnaast willen wij om een gezonde 
vereniging met continuïteit te waarborgen, terug 
naar een ledental van 900 met een jeugdaandeel 
van 25%.  Zeker ambitieus, te meer omdat we in 
de voorbije periode gedaald zijn van ruim 20% naar 
ongeveer 17%. De KNLTB gaat in haar plannen 
echter weer uit van een stijging, waarvoor volgens 
mij op dit moment nog de internationale successen 
van de landelijke top nog ontbreken. Ook wij volgen 
die ontwikkelingen van dichtbij en hopen op betere 
tijden.

Graag wil ik mede namens mijn medebestuursleden 
alle leden een onvergetelijke jubileumtijd toewen-
sen met deelname aan zo veel mogelijk activiteiten 
en een fijn, sportief maar bovenal gezellig zomer-
seizoen. Tevens hoop ik veel oud-leden en overige 
genodigden te ontmoeten op onze receptie op 
zaterdagmiddag 9 juni met een drankje en hapje.

Compliment en hartelijk dank aan onze lustrumcom-
missie voor al jullie werk en om met een slogan van 
de KNLTB te eindigen: “zonder jullie is er geen bal 
aan!” 

Ik ben er trots op al 14 jaar voorzitter te mogen zijn 
van deze gezellige club. 

Gustav van Geloven

                  VLTC - 50 jaar

“VLTC stijgt tot grote hoogte tijdens een eerder lustrum”
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ga naar www.vltcveldhoven.nl

Beste VLTC leden, oud-leden, 
genodigden en sponsors,
...het stukje over de fietstocht is 
klaar, het stukje over de optre-
dens tijdens het feest op 9 juni 
is klaar, het stukje over de tom-
bola is klaar, het stukje over het 
parkeren i.v.m. Samenloop voor 
Hoop en de hockeywedstrijden bij 
Basko is klaar, het stukje over het 
online inschrijfformulier is klaar, 
de foto’s welke in de papieren 
Service moeten komen zijn aan 
Co gestuurd... nu nog ‘even’ een 
voorwoordje schrijven over het 
aanstormende lustrumweekend op 8-9-10 juni. 

We gaan het kort houden:
50 Jaar VLTC, gestart op ‘t Witven met zo’ 30 leden, 
daarna naar de Korze en uitgegroeid tot zo’n 1.000 
leden en nu zo’n 800, spelend op gravel, daarna op 
Canada Tenn en nu op ProVision, eerst spelend van 
1 april tot 1 oktober, nu het gehele jaar, clubhuis aan-
gepast, alle banen verlicht, Société Vétérans, digitaal 
inhangbord... dat is VLTC in vogelvlucht.

In deze papieren Service vindt u alle informatie over 
het nu snel naderende feestweekend waarop we 
zoveel mogelijk leden (inclusief gezinsleden), oud-
leden, genodigden en sponsors hopen te ontmoeten 
om samen met hen het glas te heffen op de 50-jarige 
Veldhovense Lawn Tennis Club. Daarnaast verwijs 
ik u graag naar onze website www.vltcveldhoven.nl 
waar al het laatste nieuws, de inschrijfformulieren, 
de nieuwste oude foto’s, het programma en nog veel 
meer te vinden is. 

Met een team van zo’n 20 ‘man’ wordt er al meer dan 
een jaar stilletjes gewerkt aan ons 50-jarig bestaan. 
Tijdens de spetterende opening op 15 januari jl. heeft 
u al even kunnen proeven wat we zoal van plan zijn. 
Het wordt een weekend voor jong en oud, waar ten-
nis, ontmoeten, bijkletsen, gezelligheid en Oranje de 
centrale thema’s zijn. Graag maak ik van de gele-
genheid gebruik de leden van m’n lustrumcommissie 
te bedanken voor hun tomeloze inzet om van deze 
bijzondere verjaardag een feest voor heel VLTC te 
maken, een feest voor u!

Een feest voor heel VLTC is alleen te organiseren 
met de volledige medewerking (waarvoor dank) van 
ons bestuur, de VLTC leden, de buren van Basko, de 
Gemeente Veldhoven, de sponsors en u: de deelne-
mers aan het weekend. De lustrumcommissie is er 
(bijna) klaar voor en nu bent u aan ‘zet’. We zien uw 
inschrijvingen dan ook graag massaal binnenkomen, 
digitaal of op papier.

Namens de lustrumcommissie van VLTC, heel graag 
tot 8-9-10 juni a.s.

Ivo Gijsbers (voorzitter)

P.S. persoonlijk kijk ik ook al uit naar zondagavond 
10 juni 20.38 uur...slagroomtaartje werpen op de 
voorzitter van de LC

Van de districtsvoorzitter van de 
KNLTB
Tegen het eind van elk jaar ontvang ik van het 
bondsbestuur uit Amersfoort een lijst met jubilea 
voor het volgende jaar. De laatste keer zag ik daarop 
staan, dat de Veldhovense Lawn Tennis Club (VLTC) 
is opgericht is op 22 maart 1962, dus een kleine 
rekensom leidde tot de conclusie dat jullie dit jaar 50 
jaar bestaan.

Automatisch wordt dan bij het hoofd-
kantoor van de KNLTB in Amersfoort 
gezorgd voor het bijpassende cadeau, 
n.l. de vlag met het logo van de vereni-
ging. Aan mij is het dan om het nette 
pak uit de mottenballen te halen en mij 
ter receptie te begeven, met de vlag 
onder de arm en deze feestelijk aan te 
bieden.

Ik moet u bekennen dat ik reikhalzend uitkeek naar 
de uitnodiging voor de receptie. Ik draag namelijk 
VLTC altijd een goed hart toe. Nog maar een paar 
maanden geleden werden wij als vertegenwoordigers 
van de tennisbond zeer gastvrij ontvangen voor een 
clusterbijeenkomst met alle Veldhovense tennisver-
enigingen. Daarnaast is uw vereniging voor ons een 
kweekvijver voor bestuurlijke talenten. Zo functio-
neert het rolstoeltennis van ons district niet zonder 
Bert Goeijers en de ledenraad van de KNLTB niet 
zonder Gustav van Geloven. U begrijpt ons district is 
blij met deze vrijwilligers en u zeker ook, want ook bij 
jullie zijn ze actief.
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Ondanks het naderen van de 22e maart verscheen 
er geen uitnodiging! Ik vreesde al met mijn vlag te 
blijven zitten en hij is veel te groot voor mijn eigen 
vlaggenstok. Inmiddels is me duidelijk geworden wat 
de reden was van dit alles: jullie vieren een heel jaar 
feest!
In januari zijn jullie al gestart met dirndels en lederho-
zen en dat heb ik dan gemist, vooral de dirndels moet 
ik bekennen. Het wordt allemaal groots en modern 
aangepakt, met zelfs een faceboekpagina en twit-
teren.

Inmiddels is mij ook duidelijk dat er op zaterdag 9 juni 
alsnog een receptie komt en met smart wacht ik op 
de uitnodiging, want ik wil de felicitaties overbrengen 
en de vlag kwijt. Ik zal er zijn. Maar omdat 22 maart 
al voorbij is toch alvast mijn gelukwensen met dit 50 
jarig jubileum.

Jac Kriek, Voorzitter district Oost Brabant van de 
KNLTB.

Hoe het begon ……

Herinneringen uit de kraamkamer van 
de eerste Veldhovense Lawn Tennisclub 
VLTC. 

Veldhoven had in 1960 juist de eerste grote nieuw-
bouwwijk d’Ekker gerealiseerd. 
De bewoners van deze wijk waren meest jonge 
Philips medewerkers uit alle hoeken van ’t land. Na 
de eerste gewenningsverschijnselen met Veldhoven 
bleek er grote behoefte te bestaan aan andere, dan 
de hier aanwezige traditionele, activiteiten. Gezien 
de leeftijd van de nieuwkomers bleek de behoefte 
en belangstelling voor sport groot. Buiten voetbal en 
korfbal waren er echter nauwelijks mogelijkheden 
om in verenigingsverband tennis, atletiek, volleybal 
e.a. te beoefenen. Vele van de huidige Veldhovense 
sportverenigingen kwamen net als VLTC in deze tijd 
van de grond.

Veldhoven had, zoals in het reisboek voor Noord  
Brabant was omschreven, een zeer prachtig gelegen 
natuurbad ’t Witven, waarin het gemengd zwemmen 
schoorvoetend werd toegelaten. Daarnaast was er 
een visvijver met een kano- en roeiboten verhuur, 
een café van Chrisje van Mol en bovendien 4 ten-
nisbanen met een houten kleedkeet. De tennisbanen 
werden aan belangstellende groepjes tennissers 
verhuurd.
Al gauw bleek de beschikbare ruimte op de meest 
gewilde tijden te beperkt en was er bij de tennissers 
een stijgende behoefte om hun krachten met andere 

te kunnen meten. Ziedaar alle elementen om met 
de oprichting van een tennisvereniging te beginnen. 
Mede op initiatief van de Gemeente Veldhoven wer-
den de op het Witven spelende groepjes tennissers 
voor een eerste overleg uitgenodigd. De positieve re-
acties resulteerden later, op 22 maart 1962 wederom 
in het café van Chrisje van Mol,
in de op richting van VLTC!  

Illustrerend voor de tijd waarin VLTC begon, zijn de 
volgende passages  uit de eerste  verenigingspapie-
ren:
Leden zijn zij die reglementair zijn toegelaten. Zij 
moeten de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Niek 
Ardon organiseerde het eerste jaar een  laddercom-
petitie om een  beter inzicht in de krachtsverhoudin-
gen te krijgen. Later werd het seizoen met de club-
kampioenschappen afgesloten.
Het tweede seizoen werd hard gewerkt aan de ver-
hoging van het spelpeil, het aantrekken van goede 
spelers, wedijveren voor een betere kleedaccom-
modatie en uitbreiding van het aantal beschikbare 
uren. Alleen dan konden we ons voor deelname aan 
de KNLTB wedstrijden aanmelden. Na afloop van 
het tweede seizoen werd gelukkig de oude houten 
kleedkeet, met koutstromend water boven een zinken 
wasbak, vervangen door een stenen gebouwtje met 
echte douches.
Het derde seizoen kregen we op zaterdag en zondag 
de beschikking van twee, gedeeltelijk zelfs drie ba-
nen, zodat we ons eindelijk voor de KLNTB wedstrij-
den konden inschrijven.
Al met al bewaren we aan het tennispark ’t Witven 
goede herinneringen. Vooral door de volgende 
kenmerken:goede banen in de luwte gelegen, snel 
droog na regen, voorzien van goede speelgelegen-
heid voor kinderen (zandbak per twee banen) en een 
gezellig café met biljart van Chrisje van Mol. En dat 
voor een contributie van f 35,00 per seizoen, lopend 
van 1 april tot 30 september.

Frans Langereis

v.l.n.r. Ilse en Jan Cabret, Henk en Diny Huijsman, dhr Sharf en 
An (?) Hoeks
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3 UURKES VURRAF   -  vrijdag 8 juni a.s. 19.00 uur

Het Lustrumweekend gaat van start!
Om dit feestelijk te vieren starten we met het oergezellige ” 3 uurkes Vurraf”….van 19.00-22.00 uur!
Iedereen is van harte welkom!
In een rijkelijk versierde Stek mét huis-DJ gezellig samenzijn en borrelen; een tekenwedstrijd met leuke prijzen 
voor de kinderen (categorieën: 3-4 jr.; 5-6 jr.; 7-8 jr.; 9-10 jr.; 11-12 jr.) en een optreden van een heus dweilor-
kest maken deze avond compleet.
De prijsuitreiking voor de tekenwedstrijd is op zondag 10 juni rond 18.00 uur.
Het feest is niet compleet zonder jullie aanwezigheid. Jullie zijn toch ook van de partij?

Alaaf!

HET LUSTRUM TENNIS FEEST - zaterdag 9 juni a.s. vanaf 10.00 uur
Vanzelfsprekend hoort bij de viering van het 50 jarig bestaan van een tennisvereniging een tennisevenement.
Zo ook tijdens het jubileum van V.L.T.C. Het zal plaats vinden op zaterdag 9 juni vanaf 10.00 uur.
Wij gaan dan het volgende voor u organiseren:

1. Tennistoernooi

Iedereen, die lid is van V.L.T.C. kan hiervoor individueel inschrijven, zowel senioren als junioren.
Voor wat de senioren betreft zorgen wij dat u in een leuke poule wordt ingedeeld en dan gaat u 3 wedstrijden 
van 30 minuten spelen, telkens met een andere mixed-partner. Daarom is er maar plaats voor 64 dames en 
64 heren. We hebben daarvoor baan 1 t/m 8 van 10.00 tot ± 17.00 uur gereserveerd.
De jeugd heeft de beschikking over baan 9 en 10 van 10.00 tot 15.00 uur en eventueel de gehele dag de 
minibaan. Ook voor deze junioren gaan wij een leuk schema maken. De mini’s buiten beschouwing gelaten is 
er voor 32 junioren plaats.

2. Demonstratie van Oud clubkampioenen

Vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur laten we 50 jaar V.L.T.C. aan u voorbijgaan, Alle (althans zoveel mogelijk) club-
kampioenen van de afgelopen 50 jaar, zullen dan op baan 1 en 2 acte de présence geven om op een gezel-
lige manier samen en voor de kijkers een balletje te slaan.

3. Nostalgie tennis

Tijdens het begin van de receptie laten we u nog een keertje zien hoe het tennis er 50 jaar geleden uit zag, 
d.w.z. het spelen met houten rackets in smetteloze witte kleding.
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4. Handicap tennis

Voor de jeugd zal vanaf 15.30 uur baan 9 en 10 omgetoverd worden t.b.v grappige tennisspelletjes; we denken 
hierbij aan het zeer populaire blindtennis, maar ook hoe hard kun je serveren en wat we allemaal nog meer zul-
len verzinnen.

Dus genoeg te doen zouden we zo zeggen. Hebt u nog niet ingeschreven? Doe het alsnog, misschien zijn er 
nog een plaatsen vrij.

Tot zaterdag 9 juni

RECEPTIE / REÜNIE zaterdag 9 juni a.s. 15.30 uur
                                                                              voor leden, oudleden en genodigden

Na uitgebreid recherche werk  zijn er 280 uitnodigingen verstuurd naar oud-leden voor de lustrum-receptie. 
Dit belooft een mooi weerzien te worden van oude tennisvrienden.

Na de receptie veranderd de Stek in een oranje bolwerk en met een legioen aan supporters. Er  kan 
gekeken  worden naar de wedstrijd Nederland – Denemarken.  Er zullen verschillende schermen 
geplaatst worden.  Voor de wedstrijd is er de gelegenheid om te eten. Deze culinaire hoogstandjes  
zullen geheel in stijl zijn van de wedstrijd.

Na het voetballen barst het feest echt los met “Zomaar een bandje”en spectaculaire optredens van 
onze eigen leden.  Kortom dat wordt een mooi feestje waar je als lid, of als oud-lid zeker bij aanwezig moet 
zijn. Tot dan!!!!
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BREEKING FEEST NEWS zaterdag 9 juni a.s. 20.30 uur
Nog net voordat de persen van de nieuwste papieren Service worden aangezet kunnen we u melden dat de 
lustrumcommissie van VLTC het onmogelijke voor elkaar gekregen heeft. Dit gaat u niet geloven!

Tijdens het lustrumfeest op zaterdag 9 juni a.s. zullen niemand minder dan ‘George Michael’ en ‘Elton John’ 
hun Don’t Let the Sun Go Down on Me ten gehore brengen in jullie Stek. U moet niet vragen hoe dit gelukt is, 
het enige dat gemeld mag worden is dat dit met name mogelijk gemaakt is door de hulp van 1 van de geza-
menlijke vrienden van George en Elton. Het tijdstip van het optreden is bij het ter persé gaan van deze editie 
nog niet bekend. Dus kom op tijd.

Naast de heren John en Michael zal er nog een surprise optreden zijn van nog een bekende artiest. Hierover 
lopen op dit moment de laatste besprekingen. Tot zaterdag 9 juni in de Stek. 

George Michael met vriend in een club na een optreden in 
Las Vegas

Koos Alberts tijdens zijn wervelende lustrum-
optreden (2002) dat op rolletjes verliep

FAMILIE FIETSTOCHT zondag 10 juni a.s. 11.00 u
Hoe sterk is de eenzame fietser...

‘Sterk...’Eenzaam’... dat zijn woorden die niet passen bij de lustrumfietstocht van VLTC 
welke we traditiegetrouw houden op de zondag van het lustrumweekend. Nu dus op zondag 
10 juni. Om 11 uur verwachten we de fietsers op ons park waar we jullie zullen ontvangen 
met een lekkere appelflap zodat je er weer even tegen kunt. Onze fietstocht (ca. 30-35 km) 
is geschikt voor jong en oud en kan ook gefietst worden met een kind achter- of voorop. Aan 
de fietstocht kunnen leden (met hun gezinsleden) en ook oud-leden van VLTC meedoen! 

Na de appelflap (en een drankje) kruipen jullie op je stalen ros en dan is het na de poort van 
VLTC... de 1e weg links, op de t-splitsing rechts, op de y-splitsing rechts aanhouden (aan 
deze aanwijzingen kunnen geen rechten verbonden worden)...etc...etc...

We fietsen voor de gezelligheid, snelheid is niet belangrijk, veiligheid wel! Naast het fietsen 
krijgen jullie ook nog wat opdrachten uit te voeren en mag je nog wat antwoorden geven op 
ludieke vragen. Ludieke vragen? Welk dier bestaat er voor 75% uit WOL?* (het antwoord op 
deze vraag vind je op de website VLTC50).

En waar fietsen we heen? Dat blijft een verrassing, net als de super toepasselijke lunchlo-
catie welke we hebben kunnen regelen. Oh ja, voor de lunch wordt gezorgd, drank is zelf te 
betalen.
Wat moet je nu doen? Je fiets goed nakijken, banden oppompen en vooral: INSCHRIJVEN 
via de website www.vltcveldhoven.nl. Daar mag je ook nog aangeven met wie je liefste 
fietst... met Joop Zoetemelk of Eddie Merckx of zomaar iemand van jouw familie of vrien-
den. Tot zondag 10 juni.



                      VLTC - 50 jaar

ZESKAMP zondag 10 juni a.s. 12.30 uur
Zeskamp of Meerkamp ??

Frans Kuijpers en Joop Klaassen zijn er nog niet uit, maar het wordt zeker weer een heel spektakel. De mate-
rialen zijn al gereserveerd !!
We gaan ervan uit dat ze zon schijnt, dus de levende sjoelbak gevuld met water zal er zeker weer zijn, maak 
de borst maar nat.
In teamverband kunnen jullie tegen elkaar de strijd aangaan op een uitdagende hindernisbaan en verder met 
allerlei andere kolderieke materialen.

Dus schrijf in voor dit spektakel bedoeld voor jong een “oud”.

TOMBOLA  zondag 10 juni a.s. 18.00 uur 

Tombola met mooie prijzen, de opbrengst gaat 
naar een goed doel.

Zondag 10 juni sluiten we het lustrumweekend officieel af met de traditio-
nale tobola. ‘Nun tombolahhh...wa’s dah eigeluk’?
Een tombola is een soort loterij, waarbij altijd wordt uitgekeerd. Tombola is 
een van oorsprong Italiaans woord en het is een soort rieten mand die bij 
de Italiaanse variant van het spel gebruikt wordt om de loten uit te trekken.

Vaak gaat het niet om geldbedragen, maar om prijzen in natura. Zo ook bij 
VLTC. De spanning bevindt zich in het feit dat alle waardevolle en minder 
waardevolle prijzen naast of door elkaar staan uitgestald. Hoe meer loten 
er worden gekocht, hoe meer kans er is op een grote prijs.

De loterijnummers kunnen vooraf aan de prijzen zijn toegekend, zodat van 
tevoren bekend is welk nummer correspondeert met welke prijs (zo niet bij 
VLTC). De prijs kan dan direct na het kopen van het lot worden geïncas-
seerd. Een andere variant is dat wanneer alle loten zijn verkocht de prijzen 
één voor één worden verloot door per prijs een nummer uit de tombola 
te trekken dat correspondeert met het nummer op één van de verkochte 
loten (zo ook bij VLTC).

Tombola’s worden vaak georganiseerd door tennisclubs om geld voor een 
goed doel in te zamelen. De prijzen zijn dan meestal gratis door sponsoren 
ter beschikking gesteld. Waarvoor we hen bedanken.
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Graag wil de lustrumcommissie al onze sponsors geweldig 
bedanken voor het belangeloos beschikbaar stellen van deze 
mooie prijzen. Nu willen jullie waarschijnlijk weten wat we gaan 
verloten. We lichten hier een klein deel van de tombola sluier 
voor je op: dinerbonnen van Route 66 Food & Fun, kaartjes 
voor theater en bioscoop de Schalm, een damast geweven 
tafelkleed geweven door het Audax Textielmuseum Tilburg, 
een vakantie: midweek verblijf in Portugal aangeboden door 
puurportugal.nl en nog veel, veel meer... 

Voor elk onderdeel waaraan je deelneemt ontvang je een lot 
voor de tombola, daarnaast zijn ze te koop voor € 0.50 per lot 
of 12 voor € 5,00. De volledige opbrengst wordt geschonken 
aan een goed doel, dus doe massaal mee. Het goede doel 
wordt op de website van VLTC bekendgemaakt.

Aanvang tombola: zondag 10 juni rond 18.00 uur in de Stek

VERKEERSPROBLEMEN !!!!!
Kom met de fiets of de voet!!!

Tijdens ons lustrumweekend op 8 - 9 - 10 juni a.s. vinden er in Veldhoven, naast 
ons feestje, nog een aantal drukbezochte evenementen plaats. Op en om de 
Kempen Campus wordt op 9 en 10 juni een hoop samengelopen voor het goede 
doel en daar worden naast de deelnemers veel toeschouwers verwacht die niet 
allemaal uit Veldhoven komen en dus de auto kwijt willen. 

Daarnaast wordt er bij onze buren van Basko op de laatste dagen van de 
reguliere competitie gestreden om de laatste titels bij zowel de junioren als de 
senioren. Na afloop is er voor beide groepen een gezellige afsluiting.

Om het parkeren in goede banen te kunnen leiden verzoeken we u zoveel 
als mogelijk met de FIETS of TE VOET ons park te bezoeken. Daar zal voor 
voldoende P-gelegenheid gezorgd worden. Omdat de Nieuwstraat (straat tus-
sen Sondervick en KC) in verband met Samenloop voor Hoop op de Kempen 
Campus druk zal zijn, vindt u bij dit stukje een alternatieve aanrij-route via de 
Locht. Oh ja, en vertrek op tijd om niets te missen!
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INSCHRIJVEN - INSCHRIJVEN - INSCHRIJVEN

Schrijf je nu in voor de diverse onderdelen van de lustrumviering 
(geldt voor zowel leden als oud-leden)

Vanaf 4 mei jl. is het mogelijk digitaal, via www.vltcveldhoven.nl (formulieren/lustrumweekend), in te schrijven 
voor de diverse onderdelen. Deze online wijze van inschrijven geniet de voorkeur van het organiserend 
lustrumcomité. Daarnaast blijft het wel mogelijk je in te schrijven via het ouderwetse papieren inschrijfformu-
lier. Zowel online als op papier vindt u alle informatie die u nodig heeft om u aan te melden. Bij deze Service is 
een inschrijfformulier op naam gevoegd.

De inschrijving staat open voor alle leden en oud-leden van VLTC met uitzondering van het tennistoernooi op 
zaterdag 9 juni waaraan alleen leden deel kunnen nemen. Ook oud-leden die naar de reünie/receptie komen 
en een hapje wensen mee te eten dienen zich hiervoor aan te melden. Voor ‘3-uurkes vurraf’ op vrijdag en de 
feestavond op zaterdag hoeft niet te worden ingeschreven, iedereen is welkom. En dat geldt vooral ook voor 
hen die gezellig langs willen komen bij de jarige tennisvereniging op 8 - 9 - 10 juni.



Open Dubbel toernooi 2012

VLTC Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi 2012

In dit lustrumjaar mag het niet ontbreken in de planning …

Het enige échte Sporthuis Olympia Open Dubbeltoernooi 2012

Van maandag  9 tot en met zondag 15 juli zal ons sportpark weer in de ban zijn van het Sport-
huis Olympia Open Dubbeltoernooi. Een evenement dat u NIET mag missen. Een sportieve 
manier om je vakantie goed te beginnen! 

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van dit gezellige evenement. Natuurlijk 
proberen we niet alleen voor alle deelnemende tennissers leuke wedstrijden te organiseren, ook 
naast de baan zorgen we voor de nodige gezelligheid en versnaperingen.

Een succesvol toernooi kan natuurlijk niet zonder jouw deelname! Wij nodigen je van harte uit 
om in te schrijven, of je nu speelsterkte 9 of 3 bent. Voorwaarde is wel dat je minimaal 25 lentes 
jong bent (of dit dit jaar bereikt). Regel een leuke partner om je dubbel of mix mee te spelen en 
schrijf je in via www.toernooi.nl of ga naar www.vltcveldhoven.nl. 

Maandag 25 juni sluit de inschrijving, dus ben op tijd en regel je inschrijving direct.



Clubkampioenschappen 2012

maandag 13 augustus t/m zondag 2 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 1977 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 2012 INSCHRIJVEN

Hoe kunt u inschrijven?

VIA INTERNET

Op onze internetsite 
www.vltcveldhoven.nl/ 
formulieren vindt u speci-
ale formulieren waarmee 
u ook kunt inschrijven. 
De velden, gemerkt met 
een *, zijn verplicht om 
in te vullen. Denk hier 
goed aan want anders 
wordt het formulier ge-
weigerd. Vul ook geen 
velden in die voor u niet 
van toepassing zijn. Als 
er eerder een formulier 
op dezelfde computer is 
ingevuld, worden auto-
matisch de gegevens 
van toen ingevuld. Zijn 
deze gegevens van een 
huisgenoot begin dan 
met het wissen van alle 
gegevens via formulier 
wissen. Na het verzen-
den van het formulier 
krijgt u per omgaande 
automatisch een beves-
tiging van uw inschrij-
ving. Controleer deze 
bevestiging nauwkeurig. 
Tot 8 juli kunt u ook nog 
wijzigingen aanbrengen, 
daarna niet meer.  

BIJGAANDE 
LOSSE 
FORMULIEREN

U kunt ook gebruik 
maken van bijgevoegd 
inschrijfforumlier. Hierop 
vult u alleen uw EIGEN 
beperkingen in dus NIET 
van uw dubbelpartner. 
Uw partner vult zijn/haar 
eigen beperkingen in. 
Er staan in het schema 
een aantal coderingen, 
die gebruikt worden voor 
het invoeren van de res-
tricties in de computer. U 
hoeft zich daar niets van 
aan te trekken. 

INSCHRIJVING 
SLUIT

ZONDAG 8 JULI

JUNIOREN
Er mag voor 3 categorieën ingeschreven worden, indien men niet teveel restricties heeft.
Richtlijnen voor de categorie-bepaling:
Iedereen dient hier zorgvuldig rekening mee te houden! De jeugdcommissie heeft het recht om 
inschrijvingen in een niet juiste categorie te corrigeren.

Categorie A1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘95, ‘96, ‘97.
Categorie A2: Niet competitiespelers  geboren in de jaren ‘95, ‘96, ‘97.
Categorie B1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘98, ‘99, ‘00.
Categorie B2: Niet competitiespelers   geboren in de jaren ‘98, ‘99, ‘00. 
Categorie C1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘01 of later.
Categorie C2: Niet competitiespelers   geboren in de jaren ‘01 of later.

ASPIRANTEN
Dit jaar zal het Clubkampioenschap voor Aspiranten gespeeld worden als sluitstuk van de training. 
Dit is op woensdagmiddag 27 juni a.s. 
Er wordt gespeeld onder begeleiding op “MINI-veldjes of een ¾ BAAN”.
De eventuele finale’s zullen plaatsvinden op zondag 2 september tezamen met de andere finales.
Er hoeft niet ingeschreven te worden, dit gaat via de trainer.

ALGEMEEN
De finales worden gespeeld op zondag 2 september.
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 / trainer, kunnen 
ook voor de senioren clubkampioenschappen inschrijven. 

Alle schema’s, uitslagen en ook het wedstrijdprogramma kunnen op onze internetsite worden ge-
volgd. Ook het toernooireglement kunt u vinden op www.vltcveldhoven.nl

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



Toernooinieuws

Veldhovense
Jeugd

Kampioen-
schappen 2012
Deze worden gehou-
den van

5-16 september

Houd je op de hoogte 
via de website
www.vltcveldhoven.nl

De inschrijving sluit op
19 augustus 2012

Kom ook zeker kijken 
naar de clinic van

Raemon Sluiter

Deze wordt gehouden 
op 15 september 2012

Dit in het kader van 
ons 50 jarig bestaan

VTK Sporthuis Olympia Toernooi bij “De Korrel“
Voor maar liefst de 25e keer wordt het vermaarde en nog altijd sprankelende VTK Sporthuis 
Olympia Toernooi gespeeld. De Veldhovense Tennis Kampioenschappen, georganiseerd door 
tennisvereniging “De Korrel” uit Oerle, staan altijd garant voor een perfecte mix van sportieve 
strijd en Brabantse gezelligheid. Het VTK maakt voor de open single (3-4-5) onderdeel uit van 
het “Districts Masters Tenniscircuit 2012”.   

Datum:   18 t/m 24 juni 2012 
Locatie:   Tennispark “De Korrel” / Veldhoven
Spelsoorten:  Open categorie 3, 4 en 5 (HE-DE)
   17+ categorie 6, 7 en 8 (HE-DE)
   17+ categorie 3, 4, 5, 6, 7 en 8 (HD-DD-GD)
   45+ categorie 6, 7 en 8 (HD-DD-GD)
Inschrijvingen:  uitsluitend via de website www.tvdekorrel.nl
   maximaal twee onderdelen
   sluitingsdatum: 31 mei 2012     
Inschrijfgeld:  enkelspel € 8,00; dubbelspel p.p. € 8,00

Het toernooi is goed gekeurd door de KNLTB en is open gesteld voor leden die lid zijn van een 
tennisvereniging en in het bezit van een geldige wedstrijdpas. Naast het sportieve aspect geniet 
het VTK Sporthuis Olympia Toernooi tevens grote bekendheid als podium van verbroedering en 
vriendschap. Het schitterend clubhuis “Baan 11”, is een soort “Veldhoven-huis” waar tijdens de 
EK in “oranje sferen” van een hapje en een drankje wordt genoten. Op de mini-baan wordt apart 
voor de jeugd tot 12 jaar in het finaleweekend een tennistoernooi georganiseerd waar je op de 
dag zelf nog gratis en voor niks in kunt schrijven. Kortom jong en oud, toptalent en net iets min-
der: sla je een leuke bal, schrijf je dan in voor het VTK Sporthuis Olympia Toernooi en beleef die 
onvergetelijke momenten van prachtig tennis in “Oer(s)-Veldhovense” sferen!

Interne Veteranenwedstrijden

Komend najaar geven we voor de tiende keer een vervolg aan de zg. VETWEDS in de maan-
den sept., okt. en nov. 
We starten op maandag 3 sept., direct na de finaledag  van de clubkampioenschappen.  De 
partijtjes worden ook nu weer op maandag- en vrijdagmorgen na de koffiepauze gespeeld rond 
10.00 u.  

Een inschrijfformulier, waarop tevens restricties aangegeven kunnen worden, staat op website. 
Ook liggen er een aantal achter de bar.

Uiterlijk 6 aug. dient dit ingeleverd te zijn bij: 

Piet de Jongh, Platteelstraat 22, 5504 GW, Veldhoven.
E-mail: pfdejongh@onsbrabantnet.nl

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 2013
vindt u op onze website www.vltcveldhoven.nl

Dit geldt ook voor de interne wintercompetitie.



Diversen

In de rij om een balletje te slaan
Daar stonden we weer op de Oranjemarkt op de Berkt. Twee jaar terug had het bestuur het 
initiatief genomen om tennis te promoten. Dit jaar heeft onze nieuwe commissie De Verbin-
ding het stokje overgenomen. Na kort overleg met de organisatie van de Oranjemarkt, waren 
zij meteen enthousiast. We stonden dit jaar dan ook met een schermvereniging, Kendo en 
een prachtig opblaasbare klimtoren op een veldje op de Berkt. Het prachtige weer zorgde 
voor nog meer bezoekers dan twee jaar geleden. Steven, Johan, Gustav en ondergetekende 
hebben deze dag continue kinderen laten tennissen. Met elkaar, met hun vader of moeder 
en ook wij werden uitgedaagd door de kleine tweevoeters. Er waren kinderen bij die wel drie 
keer terugkwamen om te spelen op een van de twee mini-veldjes of te slaan tegen het Tri-
Tennis-Veld. Sporthuis Olympia had ons voorzien van mooie posters, ballonnen, snoepjes en 
bidons. De bidons waren razendsnel op. Je moest er wel voor tennissen en dat vonden de 
kids wel leuk. Van de KNLTB hebben we de veldjes en de rackets geleend. Er werd regelma-
tig omgeroepen dat er “demonstratiewedstrijden” waren van tennis. Dat laatste heb ik er niet 
echt uitgehaald of het moet zijn van kinderen die voor het eerst tennissen. En nieuwe leden? 
Misschien. Er zijn aan een aantal geïnteresseerde ouders inschrijfformulieren meegegeven. 
En wellicht ben jij wel de ouder van een kind die via deze weg enthousiast is geworden van 
tennis!

Johan de Haas

Eendags toernooien

Familietoernooi 24-06-2012

Dit is de kans om de familieban-
den weer eens aan te halen. 
Opa’s, oma’s, neven, nichten,.. 
zelfs goede bekenden zijn wel-
kom. Ook niet leden kunnen dus 
meedoen.
Inschrijven per koppel.

Damestoernooi 07-10-2012

Als afsluiting van het seizoen 
wordt weer het bekende dames-
dubbeltoernooi gehouden. Na 
afloop van de wedstrijden eten 
we gezellig met elkaar. Noteer de 
datum alvast in uw agenda.
Inschrijven per koppel vanaf 18 
jaar.

Herentoernooi 13-10-2012

Als afsluiting van het seizoen 
wordt het bekende herendub-
beltoernooi gehouden. Na 
afloop van de wedstrijden wordt 
weer voor een gezellig etentje 
gezorgd.
Inschrijving per koppel vanaf 18 
jaar.

INSCHRIJVINGEN
Via internet kunt u inschrijven. 
Ga naar www.vltcveldhoven.nl-
online formulieren.
U moet wel ieder toernooi afzon-
derlijk inschrijven.

SLUITING
INSCHRIJVING
Familietoernooi  15-6-2012

Damesdubbeltoernooi  28-9-2012

Herendubbeltoernooi  6-10-2012



Interne Wintercompetitie 2011-2012

Welkom

In de afgelopen periode hebben 
de volgende 

nieuwe leden zich aangemeld.
We heten jullie allemaal van 
harte welkom en wensen jullie  

veel (tennis)plezier bij VLTC!

Rob Aarts 1983 9/9

Marco Arends 1972 8/8

Bas v. Dijk 1968 6/6

Linda Dirks 1985 9/9

Wim Geudens 1958 9/9

Bram v. Gompel 1994 9/9

Debbie Heeg 1963 9/9

Luuk Heeg 1957 9/9

Céline Hoeks 1980 8/8

Mario Leuverink 1966 9/9

Vesna Leuverink 1967 9/9

Ruud Luijten 1974 9/9

Piet Moeskops 1968 8/8

Martijn v.d. Pijl 1979 8/8

Maurits Plas 1986 9/9

Inge Rosielle 1978 8/8

Wim Smeets 1983 9/9

Mieke Vennix 1987 9/9

Anniek Vinken 1983 8/8

Peter v.d. Wielen 1963 9/9

Marc v. Wijk 1963 5/5

Aanmeldingen tussen 22-2 en 
5-5-2012 zijn hierin verwerkt.

Wintercompetitie Seizoen 2011 – 2012
De wintercompetitie is weer ten einde. In tegenstelling tot vorig seizoen, werd nu het tweede 
gedeelte getroffen door sneeuw en vorst, met als gevolg, dat 37% van het aantal wedstrijden 
niet gespeeld is en dat is veel. Wij als commissie vinden dat eigenlijk veel te veel, zeker als 
men ziet, dat er op vele avonden, lang niet alle gereserveerde banen in gebruik waren. Maar 
goed, we hopen maar dat de deelnemers dat zelf ook in zullen zien en dat de bezettingsgraad 
volgend jaar een stuk beter is. Geheel volgens het reglement hebben we aan de niet gespeel-
de wedstrijden geen punten toegekend met de volgende eindstanden tot gevolg:
          

DD-1  
1 Hella Bogers/Ilse Verhagen 19,5
2 Peggy Bazelmans/Wilma Coppens 19,5
3 Corry Vervat/Corry Couwenberg 18,0

DD-2 
1 Lianne Roothans/Stanja Krath 29,0
2 A. v.d. Sommen/Malaika Voermans 14,5
3 Nadia Dahmani/Sandra Verhoeven 10,5

DD-3 
1 Annemie de Joode/Marije de Joode 32,5
2 Pauline Swaans/Hélène Ottenheim 26,5
3 Yvonne van Oers/Anja Verouden 22,5

DD-4 
1 Irma v.d. Putten/Yvonne van Bergen 28,0
2 Anita van Mol/Anja Fisser 27,0
3 Jacklien Quirijnen/Katja Soetens 15,0

GD-1 
1 Corry Vervat/José Cremers 46,5
2 Christel de Lange/Marc v Eemeren 33,0
3 Wendy Kuijper/Ralph Kuijper 21,5

GD-2 
1 Stanja Krath/Louis v.d. Putten 22,5
2 Marjan v.d. Wiel/Stefan Clement 19,5
3 José v.d. Velden/Nico van Kempen 16,5

GD-3
1 Gonnie Geraerts/Harm Geraerts 36,0
2 Jeanine Kox/Kay v. Maastricht 31,0
3 Annemieke Burgmans/Ben Burgmans 27,0

GD-4 
1 Miriam v Eyndhoven/Th. Wassercordt 24,0
2 Silvia Rooyakkers/Wim Rooyakkers 19,5
3 Anita van Mol/Marno van Mol 18,0

HD-1 
1 Stan Abeln/Chris Varenkamp 32,0
2 Jaap Jansen/Peter Saris 18,0
3 José Cremers/Tiny Couwenberg 16,5

HD-2 
1 Peer Berkvens/Ton Vermelis 31,5
2 Theo de Nier/Eddy Janssens 27,0
3 Nico v. Kempen/Henri v.d. Dussen 24,0

HD-3 
1 Frans v. Hoof/Jan v.d. Bilt 30,0
2 Harry Kouwenberg/Ben Burgmans 21,0
3 Harold v.d. Linden/Jeroen Huuskes 19,5



Van de jeugdcommissie
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven zitten er voor de jeugd al weer 3 competitieron-
den op. Waar het vorig jaar zonovergoten wedstrijddagen waren moeten we het nu met minder 
mooi weer doen.  De resultaten zijn bemoedigend. Het 1ste meisjes team t/m 14 is zelfs tot nu 
toe ongeslagen!  We hopen dat we ook dit jaar weer enkele kampioenen in ons midden zullen 
hebben.  Zet hem op !!

Het is tot op heden een bewogen jaar. We hebben tot twee maal toe met een trainerswisseling 
te maken gehad. De informatie overdracht rond de indeling van de competitieteams en trai-
ningsgroepen van Aad naar Joost en vervolgens naar Frank verliep niet vlekkeloos wat tot veel 
leermomenten heeft geleid. We denken nu met onze nieuwe trainer Frank Bierhuizen de juiste 
persoon te hebben gevonden die met zijn enthousiasme en ervaring voor de nodige rust en 
continuïteit kan zorgen. Frank staat net als de jeugdcommissie open voor vragen, opmerkingen 
en suggesties. Schroom dus niet om ons te benaderen.

Op zondag 18 maart is bij VLTC om de Gerard Smits Cup gestreden. De clubkampioenen van 
de Veldhovense verenigingen hebben om de felbegeerde beker getennist. Dit jaar is de wissel-
beker naar De Korrel gegaan. Op de volgende bladzijde kun je hier meer over lezen.

Even een vooruitblik naar de maand juni. In het 2de weekend van juni vindt op ons park het 
grote lustrum weekend plaats vanwege het 50-jarig bestaan. Ook voor de jeugd zijn er tal van 
activiteiten waaronder de zeskamp op zondag. Het is natuurlijk hartstikke leuk om hieraan, 
bijvoorbeeld met je trainingsgroep of competitieteam, mee te doen. In deze Service lees je nog 
veel meer over het lustrum.

Op zaterdag 16 juni vindt bij VLTC het Rood-Oranje toernooi plaats, voorheen het mini en ¾ 
toernooi. We hopen ook dit jaar weer veel deelnemers van VLTC en andere clubs te mogen 
ontvangen. Traditiegetrouw wordt deze dag afgesloten met een inmiddels beroemde loterij.

Op vrijdagavond 22 juni organiseert het WhoZnext team van VLTC een leuk evenement. Hier 
over horen jullie binnenkort meer.

In september wordt bij VLTC de VJK gehouden. In het finaleweekend, op zondag 15 septem-
ber,  wordt er een clinic door Raemon Sluiter gegeven die wordt afgesloten met een demon-
stratiewedstrijd.
Zoals je ziet worden er voor de jeugd tal van activiteiten georganiseerd!

De jeugdcommissie wenst iedereen veel succes in de competitie en tijdens  de toernooien veel 
plezier tijdens het lustrumweekend.

De Jeugdcommissie



Van de Jeugdcommissie

De Gerard Smits Cup 2012

Op zondag 18-03-2012 werd bij VLTC op sportpark De Korze gestreden om de Gerard Smits Cup. 
De clubkampioenen in de leeftijd categorie t/m 14 en t/m 17 van de Veldhovense tennisverenig-
ingen de Hogt, de Korrel, Metzpoint en VLTC streden tegen elkaar. De Hogt had dit jaar de taak 
haar titel van 2011 en de beker te verdedigen.
Onder mooi voorjaar tennisweer werd er door de 32 kinderen van de vier verenigingen enthou-
siast, sportief en met veel plezier tegen elkaar gespeeld.

Team de Korrel knalde niet alleen maar tijdens de wedstrijden maar liet na de prijsuitreiking ook 
de champagne fles knallen.

Zij beloofden volgend jaar de beker met veel enthousiasme te verdedigen.

Namens JC VLTC
Robert van Gerwen

Namens VLTC deden mee:                       t/m 14 jaar Max Beerens, Mitchel Cattestart, Lotte Croonen en Julliette v.d. Sommen,
    t/m 17 jaar Ralf Zoetekauw, Niels Hovens, Anne Schmeink en Yoska Slegers.

De eerste speelronde werd gewonnen 
door de Korrel. 
In de tweede speelronde behaalde de 
Hogt en de Korrel evenveel punten. 
Na de lunch in de derde ronde behaal-
de Metzpoint en de Korrel evenveel 
punten. 
De vierde ronde was wederom een 
gelijke stand tussen als beste de Hogt 
en de Korrel evenals de vijfde speel-
ronde. 

Na het optellen van de punten kwam 
het team van de Korrel als winnaar 
naar voren. Aan hen werd de GSC 
beker overhandigd alsmede een ca-
deaubon van Browns.

v.l.n.r. Joep Fasen, Niels Thomasse, Carlijn de Vaan, Tim Sanders, Bonnie v.d. Heijden, 
Ilse de Vaan en Jari Gepkens.

Welkom

In de afgelopen periode hebben 
de volgende 

nieuwe junioren- en aspirant-
leden zich aangemeld.

Heel erg welkom bij VLTC en 
veel tennisplezier gewenst!
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