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Vorige week vrijdag 10 november is de lustrumcommissie van VLTC ontbonden. Dat klinkt 
best ernstig. Toch betekent het niet meer dan dat de club van 12 mensen die dit jaar namens 
en voor alle VLTC-leden het 55-jarig lustrumfeest heeft georganiseerd, wegens gebleken 
succes van haar taak ontheven is. Als “toetje” heeft deze commissie onlangs ook nog eens 
het jaarlijkse steunpilarenfeest georganiseerd. Met o.a. een hilarisch “teamdansje” zijn alle 
steunpilaren welkom geheten.

Vorige week stond de commissie nogmaals stil bij het succes, en is de ontbinding dus 
officieel bekrachtigd. Altijd op je hoogtepunt stoppen.

Ik heb het als een voorrecht mogen ervaren om een onderdeel van dit team te mogen zijn, 
en wil alle teamleden hartelijk danken! Ieder heeft op zijn of haar eigen wijze een onmisbare 
rol vervuld in dit team, en alles bij elkaar opgeteld klopte het. Dus, op willekeurige volgorde, 
Tamara, Frans, Esther, Mitchell, Nadia, Ron, Wendy, Joris, Anne, Toon en Myrthe, een grote 
dankjewel!

En het goede nieuws is, het wordt vanzelf 2022, en wie weet welke restanten van dit comité 
er dan weer, aangevuld met nieuwe talenten, opstaan om het 60 jarig bestaan van VLTC ook 
weer groots te laten zijn.

Hartelijke groet! Roland Mol

Een impressie van de viering van ons 11e lustrum ziet u binnen in dit blad.

Een lustrumjaar loopt ten einde......



Noteer de data in jouw agenda en zorg dat je erbij bent. 

6 januari: Winter Wollen Wanten Toernooi

5 maart: Algemene Ledenvergadering

11 maart: Veldhovense Jeugdtenniscup

18 maart: Open Dag voor Sjors Sportief

25 maart: Openingstoernooi

9 juni: Rood en Oranje toernooi

24 juni: Familietoernooi

7 juli tot en met 15 juli: Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi

10 juli: 50+ mix toernooi

13 augustus tot en met 2 september: Clubkampioenschappen
29 augustus: Voorrondes clubkampioenschappen rood en oranje

8 en 9 september: Jeugdkamp

6 oktober: Dubbeltoernooi 2.0

Competities:

Januari tot en met maart: interne wintercompetitie deel II
Januari: KNLTB winteroutdoorcompetitie deel II

April tot en met begin juni: KNLTB voorjaarscompetitie
Mei en juni: Lente mix competitie

September en oktober: KNTLB najaarscompetitie
Oktober tot en met december: interne wintercompetitie deel I

November en december: KNTLB winteroutdoorcompetitie

De tot nu toe bekende data voor de World Tour
18 maart – 25 maart – 2 april – 10 juni – 17 juni – 24 juni – 1 juli

 
Elke 1e en 3e woensdag van de maand: toss-avond!

Rood gedrukte activiteiten zijn voor de jeugd

Activiteiten 2018



Bestuur                

Beste VLTC-leden, 

Sinterklaas heeft ons land weer verlaten en is teruggekeerd 
naar Spanje en de kerstman staat al bijna voor de deur. We 
zitten middenin de feestmaand december. Daarmee sluiten we 
het jaar 2017, het jaar waarin we het 55-jarig bestaan van VLTC 
vierden, bijna af. Degenen die dit spetterende weekend hebben 
gemist, kunnen op de foto’s in dit clubblad zien wat ze hebben 
gemist. 

In dit clubblad blikken we ook alvast vooruit met de agenda van 
de activiteiten die de diverse commissies in 2018 voor jullie in 
petto hebben. Tip! Noteer de data nu alvast, zodat je niets hoeft te missen. 

Ik wens jullie veel leesplezier met dit laatste clubblad van het jaar!

Tevens zal dit het laatste clubblad zijn dat in gedrukte versie verschijnt. Net zoals de 
verenigingen om ons heen en de ontwikkelingen in de rest van de wereld gaan wij als 
vereniging ook steeds meer de digitale (snel)weg op. Voortaan ontvangen jullie het 
clubblad in digitale vorm. Dat maakt het ook mogelijk om meer actuele ontwikkelingen 
en nieuws in het clubblad te zetten. 

Via de digitale nieuwsbrief ontvangen jullie binnenkort bovendien meer informatie over 
de nieuwe digitale omgeving van de KNLTB en mijn.knltb. Wordt vervolgd. 

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! 

Bart Bazelmans 1964 9/9

Maddy Boekema 1951 8/7

Mike Boone 2008 9/9

Merel Burgmans 1995 8/8

Rogier van Dijk 1988 8/8

Willem van Gerwen 1966 9/9

Thijmen van de Goor 2000 9/9

Danique Gudden 2008 9/9

Marjo van Ham 1957 8/8

Ise van Hoof 2010 9/9

Janus Kerkhofs 1957 9/9

Marwa Khan 2004 9/9

Finn Maass 2008 9/9

Minke Maltha 1979 8/8

Joyce Mennen 1990 4/5

Leroy Meurs 1987 9/9

Anke Michiels 1989 8/8

Manfred Olgemöller 1956 8/7

Jurre van Oorschot 2008 9/9

Bram van Oorschot 2005 8/8

Laurine Palmen 1990 2/2

Daniëlle de Poorter 1990 6/7

Carla van Riet 1976 8/7

De rest van de nieuwe leden vindt u op 
pag. 8

Welkom

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 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 slagen, wanneer ú er aan mee werkt. 
Wij rekenen op u, meldt de Van ♥♥♥♥♥ aan bij Stanja!!



Clubkampioenschappen 2017

Clubkampioenen 2017

Janneke v. Gerwen  (DE-456)

&

Luuk van Gerwen (HE-45)

Floriaan Donker (HE-6)

ALLE ANDERE  UITSLAGEN

Categorie 1e prijs   2e prijs   Uitslag

HE-45  Luuk v. Gerwen  Peter Thomasse  
DE-456 Janneke v. Gerwen  Rianne Vogels
DD-4  Myrthe Hinskens  Janneke v. Gerwen
  Inge v.d. Weide  Lieke v. Gerwen  
HD-34  Roland Mol   Luuk v. Gerwen  6-2 4-6 6-3
  Peter Saris   Steven Kuijpers
GD-34  Myrthe Hinskens  Lieke v. Gerwen  7-6 2-6 6-4
  Roland Mol   Luuk v. Gerwen

HD-5  Peter Thomasse  Ad v. Kemenade  6-4 6-4
  Patrick Willems  Erwin Zimmerman  
GD-5  Niekie v.d. Ven  Corry Vervat   5-7 6-2 7-5
  Martijn v.d. Pijl   Jose Cremers

HE-6  Floriaan Donker  Jorrit Heuts   6-2 7-5
DD-6  Wilma Coppens  Nicole Audenaerde  2-6 7-5 7-6
  Jolanda v.d. Velden  Jenny v. Voorthuijsen
HD-6  René Berkers   Jan Bazelmans  6-3 6-0
  Patrick v.d. Rijt  Arjan Kole
GD-6  Marjo Yücesan  Winny Bazelmans  5-7 7-6 7-5
  Martien Heeren  Marc v. Eemeren



Clubkampioenschappen 2017

Terugblik
Onder werkelijk ideale weers-
omstandigheden hebben  we 
allemaal kunnen genieten 
van een supermooi toernooi.
Daardoor was het iedere 
dag weer een feestje en een 
mooi vervolg van de vakan-
tie. Het aantal deelnemers 
bleef nagenoeg gelijk (267!)
Het hoofdzakelijk spelen 
op de avonden wordt door 
iedereen als positief ervaren. 
Ook het ruimere aanbod van 
hapjes  werd alom gewaard-
eerd. Dank aan  Rini van der 
Staak dat we weer konden 
genieten van heerlijk fruit. 
Ook Sporthuis Olympia dank 
voor de sponsoring.
We blijven bezig om het 
toernooi voor iedereen zo 
aantrekkelijk mogelijk te 
houden.

Alle prijswinnaars nogmaals 
proficiat met het behaalde 
resultaat. Deelnemers 
bedankt voor jullie deelname.

Helaas gaan we afscheid 
nemen van 2 leden van de 
de toernooicommissie:
Riky van Hout en Hans van 
Berkel stoppen ermee.
Duizendmaal dank voor jullie 
inzet en de vriendschap die 
wij van jullie hebben mogen 
ondervinden.

Marjo Yücesan (DE-7)

&

Ramazan Yücesan (HE-7)

Categorie 1e prijs   2e prijs  Uitslag

DE-7  Marjo Yücesan  Simone Roothans 6-1 6-0
HE-7  Ramazan Yücesan  Toine Beerens  6-1 6-1  
DD-7  Lisette Heeren   Dingena Berkvens 6-1 5-7 6-2
  Annette v.d. Sommen  Yvonne van Oers
HD-7  Ad Staals   Joris Verberne  7-5 6-2
  Wim Heeren   Ramazan Yücesan 
GD-7  Nadine Stol   Nadia Dahmani 6-4 3-6 7-6
  Ad Staals   Charl Schmeink

Mark v. Berlo (HE-8)    

HE-8  Mark v. Berlo   Addie Schellekens 7-6 6-2
DD-8  Ine v.d. Linden   Carien Schmeink 6-3 6-2
  Esther v.d. Ven  Angelique Visser
HD-8  Mark v. Berlo   Gerard Dielesen 
  Ramon Deijkers  Frans van Hoof
GD-8  Eugenie Dieben  Judith v. Hees  7-5 6-4
  Hans Dieben   Edwin v. Hees



‘Het lustrumweekend in beeld gebracht’

Alle foto’s van het lustrumweekend zijn te vinden op onze website: http://www.vltcveldhoven.nl/fotos/

de PubQuiz

Zeskamp

Barbecue

Party Time



Wake-Up Bootcamp

Demonstratiewedstrijd

Kijken mocht ook

Heel VLTC bakt en verkoopt



Mededelingen

Dianne Roijmans 1966 8/8

Niek Rombauts 2005 9/9

Annemarie Rutten 1970 9/9

Maurits Schouten 1996 8/8

Hans Segers 1961 7/6

Monique van Sprang 1972 8/8

Ward Tober 2007 9/9

Quirijn Traast 2008 9/9

Quinten Traast 2007 9/9

Bram van Veghel 2009 9/9

Daniek Verhoeven 2006 9/9

Stef Vredenberg 2003 9/9

Damon Weijers 1994 8/8

Maarten de Winter 1960 8/8

Thijs Zaagman 2006 9/9

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

Heel erg welkom bij VLTC en 
veel tennisplezier gewenst! 

Welkom

Alle aanmeldingen in de periode van 20 
juni tot en met 18 november zijn hierin 

verwerkt.

INSCHRIJVING BARDIENST 2018 GAAT WEER OPEN

Begin december is het weer mogelijk in te schrijven voor de bardienst 
2018. Hoe eerder je dit doet, hoe meer kans je hebt diensten te kunnen 
kiezen op de door jou gewenste  tijden. Je ontvangt een email als het 
schema open gaat, dus houd je mailbox in de gaten. 

Door het jaar komt het geregeld voor dat (drukke) bardiensten niet zijn 
ingevuld en waarvoor wij graag een poule van vrijwilligers willen opstel-
len. Heb je zin, tijd en ben je bereid tegen een kleine vergoeding een extra 
bardienst te vervullen stuur dan een email naar pc@vltcveldhoven.nl o.v.v. 
je naam. 
Wanneer wij van je diensten gebruik willen maken ontvang je via ‘afspre-
ken.nl’ een uitnodiging om in te schrijven voor de openstaande bardien-
sten.  DOEN!!!

De Paviljoencommissie



Tennistraining bij VLTC

De tennistraining bij VLTC wordt verzorgd door de enthousiaste tennisleraren van Sportivity Ser-
vice: Sander van Asten en Joyce Mennen. aanmelden voor de trainingen doe je bij Sportivity 
Service www.sportivityservice.nl. Aan- of afmelden voor lidmaatschap loopt via VLTC.

Hieronder stellen zij zich graag voor.

Sander van Asten  

Geboren op 15 december 1983 samenwonend met Margit in het mooie Vessem. Ik heb mijn 
tennislerarenlicentie gehaald in 2004 op het Sport en Bewegen in Tilburg. Van daaruit ben ik als 
fulltime tennistrainer les gaan geven bij het vrijetijdscentrum in Best. In 2005 verzorgde ik naast 
het lesgeven bij het Vrijetijdscentrum, als regio conditietrainer, de conditietraining bij de KNLTB. 
Vanaf 1 april 2007 ben ik werkzaam bij Sportivity Service. Mijn eerste vereniging waar ik les gaf 
onder de vlag van Sportivity Service was TV De Hellekens in Hapert. Dit heb ik 2 jaar lang met 
veel plezier gedaan. Het laatste jaar heb ik De Hellekens gecombineerd met TOS Bergeijk, waar 
ik vanaf 2009 tot 2014 de trainingen heb verzorgd aan zowel de jeugd als de seniorleden. Vanaf 
het winterseizoen 2013/2014 ben ik hoofdtrainer bij de mooiste tennisvereniging van Veldho-
ven en omstreken! In samenwerking met mijn collega Joyce bieden wij dagelijks voor alle jeugd 
en seniorleden van VLTC,  met veel enthousiasme en gedrevenheid afgestemde trainingen op 
niveau aan (recreatief en prestatief). Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op 
tennisgebied heb ik verschillende cursussen gevolgd:
• Rolstoeltennis,
• Tenniskids 1
• Realtime tennis
• Tenniskids@school
• NLP cursus voor tennisleraren
• Tennis Fit
Naast het geven van de trainingen ben ik ook onderdeel van de jeugdcommissie

Samen met deze enthausiaste mensen organiseren we het gehele seizoen van alles om het jou 
naar de zin te maken. 
Mocht je nog vragen hebben? Ik ben te bereiken op 06-23808661 of 
via de mail sander@sportivityservice.nl 

Tot snel op de banen van VLTC of in De Stek. 



Tennistraining bij VLTC

Joyce Mennen

Hoi allemaal, 

Ik ben Joyce Mennen, 26 jaar oud en ik kom uit Geldrop. Op mijn 8e ben ik begonnen met 
tennissen bij T.C. de Helze en ik vind het spelletje nog steeds erg leuk! 

Sinds 2012 ga ik mee als tennisbegeleider van de zomerkampen van Sportivity Service en 
vorig jaar heb ik mijn trainerslicentie bij de KNLTB behaald. Naast tennisleraar ben ik ook 
nog docent Nederlands op een middelbare school. 

Ik heb erg veel zin om mijn enthousiasme voor tennis over te brengen en ik hoop jullie al-
lemaal snel te zien op de tennisbaan bij VLTC! 

Groetjes Joyce

Save the dates!
Belangrijke data voor2018, noteer deze super activiteiten alvast in je agenda! 

• Zaterdag 6 januari het Winter Wollen Wanten Toernooi met oliebollen

• Zaterdag 24 maart met Mini-Maxi toernooi

• Zaterdag 8 en zondag 9 september KAMP!



Jeugdnieuws

Jeugdleden en Jeugdtotaalplan
Wederom is het aantal jeugdleden gestegen. We tellen nu 115 jeugdige leden. Ruim 90 leden 
doen mee aan het JeugdTotaalPlan. Deelnemers aan het JTP betalen één bedrag voor contribu-
tie, training, deelname aan toernooien en clubkampioenschappen. Deelnemers ontvangen ook 
een prachtig Babolat tennisshirt. Nog geen shirt besteld? Ga snel naar Sporthuis Olympia en 
bestel je shirt. Als je liever wacht tot het voorjaar mag dat ook.

Spooktocht Zeelst
Op zaterdag 28 oktober heeft een groep van zo’n veertig deelnemers 
mee gedaan aan de spooktocht in Zeelst. Onderweg werden span-
nende momenten beleefd. Alle deelnemers hebben de tocht gelukkig 
wel overleefd.

Huldiging kampioenen
Voor de VLTC jeugd was het een super succesvol competitiejaar. In het voorjaar hebben 14 
teams meegedaan en in het najaar 13 teams. Bij elkaar zijn er 8 teams kampioen geworden. Op 
zondag 29 oktober, na de laatste competitieronde hebben we alle teams in het zonnetje gezet. 
Het is een supergezellige middag geworden. Een groep “plakkers” is zelfs friet gaan halen en 
heeft nog naar de F1 race van Mexico gekeken.



   Clubkampioenschappen Jeugd 2017

Let op!

Als je naam hiernaast 
voorkomt en je hebt geen 
bon van Sporthuis Olympia 
gekregen moet je even een 
mailtje sturen naar 
co.crombeen@kpnmail.nl 
De prijsuitreiking ging een 
beetje chaotisch waardoor 
er al mensen naar huis wa-
ren toen de bonnen werden 
uitgereikt.

beste bij de jongens

Quinten Donker

beste bij de meisjes

  Ilse Klootwijk

Categorie   1e prijs   2e prijs

JUNIOREN
Enkel  JE 11-17  Quinten Donker   Twan Sekeris
Enkel  ME 11-14  Ilse Klootwijk   Fenne Coppelmans
Enkel  JE 11-14  Jurre Bijnen   Daan Croonen
Dubbel JD 11-17  Bart Baetsen   Koen Baetsen
    Twan Sekeris   Stijn Langermans
Dubbel GD11-17  Ilse Klootwijk   Fenne Coppelmans
    Jens Klootwijk   Daan Langermans
Dubbel JD 11-14  Jurre Bijnen   Koen Baetsen 
    Wout Sekeris   Stan Bijnen
Dubbel MD11-14  Donna Das   Judith Lutke Willink
    Milou Heeren   Maud Scheepers
Groen
Enkel  2   Seth Beelen   Luciano Sajadifar
Dubbel    Willemijn Hamburg  Anouk v. Hees
    Sergin Yücesan   Iris v. Hees
Oranje
Enkel 1   Siem v. Hoof   Fabian Bele
Enkel  2   Vin v.d. Langenberg  Luc Buiting
Dubbel    Siem v. Hoof   Fabian Bele
    Marvin Verspaget  Bart Huuskes
Rood
Enkel    Bram v. Veghel   Britt Buiting

Clubkampioenen 2017


