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NIEUWSBRIEF

De echte internetter had het 
waarschijnlijk al gezien, de foto’s van 
de afgelopen clubkampioenschappen 
staan op de site en HIER (ga naar 
‘VLTC 2011 Clubkam...’).

En er is weer lustig op los geknipt of 
zoals men in den Belgiek pleegt te 
zeggen ‘getrokken’. Uit en in alle 
mogelijke standjes. Van zoveel 
mogelijk kampioenen is een plaatje in 
het digitale album terechtgekomen. Je 
kunt ze zelfs gratis downloaden. 

Via deze weg willen we nog graag 
onze huisfotografe, Dymphi Vermelis, 
bedanken voor de leuke plaatjes die 

een perfecte afspiegeling geven van de 
finalezondag.

Over foto’s gesproken:                           
De lustrumcommissie (LC) zou graag nog 
meer oude VLTC foto’s van u ontvangen. 
Want wat blijft het leuk om te zien hoe 
onze club, haar banen maar vooral ook 
haar leden veranderen. In sommige 
gevallen geloof je je ogen niet en wordt er 
langdurig en heftig aanspraak gemaakt op 
de bij ons allen aanwezige lachspieren...

U wilt een voorbeeld? Wie oh wie herkent 
u op de onderstaande foto? U wilt ‘m 
groter bekijken? Ook dat kan! Klik HIER 
(ga naar ‘VLTC foto’s uit de...’). Onder de 
goede antwoorders wordt een blik tennis-
ballen verloot namens de LC.

Agenda
Zaterdag 5 november

Steunpilarenfeest voor 
de vrijwilligers van 
VLTC met hun partner. 
Laat voor 21 oktober 
weten of je komt via de 
aan u gestuurde brief.

Maandag 7 november

Inschrijving sluit voor 
de KNLTB 
jeugdcompetitie

Woensdag 9 november

Inloopochtend om 
meer te weten te 
komen van uw 
computer + software. 
Start 9.30 uur in de 
Stek.

Zondag 20 november

Inschrijving sluit voor 
de KNLTB 
seniorencompetitie.

Zondag 15 januari

Spetterende opening 
van ons lustrumjaar in 
winterse sferen. 
Noteer nu in de 
agenda can 13-17 u.

VLTC
Foto’s clubkampioenschappen en...WIN...
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Het lijkt nog erg ver weg maar dit 
is het juiste moment om na te 
denken over de voorjaarscompetitie 
van het komende jaar.

Dit geldt voor de senioren maar zeker 
ook voor al onze junioren. Ga snel 
naar onze website en daar vind je alle 
informatie.

Doe nu een belronde en kijk of je 
trouwe teamleden ook weer van de 
partij zijn en schrijf in. Heb je nog 
geen team? Geen nood, gewoon 
inschrijven en we gaan op zoek naar 
een leuk team voor je. Wees er op tijd 
bij want er staan verschillende 
tennissers gereed om opengevallen 
plekken in te vullen. 

VLTC

U heeft ‘m nu 1x op de vloermat 
mogen zien landen, de nieuwe 
‘papieren’ Service. Voorwaar een 
leuk boekwerkje dat prettiger leest 
dan vanaf een scherm en waarvan de 
informatie veel beter blijft hangen en 
uiteindelijk veelal wel tot de 
gevraagde acties leidt, toch?

Daarom: uw kopij voor de nieuwste 
uitgave dient zondag 23 oktober a.s. 
bij de redactie ingeleverd te zijn. Pak 
die pen (een toetsenbord mag ook) 
en schrijf ze er op los. Waarover?

We gaan u helpen. VLTC bestaat in 
2012 50 jaar. U bent van harte 
uitgenodigd een (leuke) anekdote/
gebeurtenis/hoogte- of dieptepunt bij/
over VLTC met ons te delen.

Stuur uw bijdrage aan 
lustrum2012@vltcveldhoven.nl . 
Bedankt namens de lustrumcommissie

Competitie 2012

U wilt zich afmelden voor de VLTC nieuwsbrief: klik 
dan HIER

VLTC foto’s uit de oude doos

Kopij papieren Service

VLTC lustrumweekend

noteer al vast in uw agenda
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