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Agenda

Zondag 2 september

Vanaf 10.30 uur finales 
van de VLTC 
clubkampioenschappen 
incl. aardbeien met 
slagroom en Amerikaanse 
broodjes hamburger 

5 - 16 September

Veldhovense Jeugd 
Kampioenschappen (VJK) 
bij VLTC

Zaterdag 15 September

VJK tennisclinic met 
Raemon Sluiter op ons 
park t.g.v. ons 50 jarig 
bestaan en...

Zaterdag 15 September

De ballonnen van de 
lustrumballonnenwedstrijd 
zijn geland...vandaag 
reiken we de prijzen uit 
aan de winnaars en...

Zaterdag 15 September

Overhandigen cheque 
aan vertegenwoordiger 
van Ronald McDonald 
Huis ZO Brabant

Morgen a.s. is het weer zover, de finales van de VLTC Clubkampioenschappen.

Na zo’n 3 weken tennis wordt nu gelukkig al wat duidelijker wie er in de 89 
poules (vorig jaar 77) en afvalschema’s doorstromen naar de halve finales. 
Deze vinden grotendeels vandaag plaats en er is nog voldoende plek om te 
komen kijken. Klik HIER om te zien ‘wie’ er ‘wanneer’ speelt. Dit jaar ontving de 
wedstrijdcommissie 328 inschrijvingen, een prachtig aantal.

De finales starten a.s. zondag om 10.30 uur. 

Ook voor de Paviljoencommissie is het zondag ‘finaledag’. Zij vrolijken de dag 
traditiegetrouw op met heerlijke aardbeien met slagroom en Amerikaanse 
broodjes hamburger. Mjammie...

Kom zaterdag en zondag gezellig langs voor spannende wedstrijden, mooie 
ballen, lange kousen, prachtige rally’s, schitterende blunders en nog veel 
meer... Kun je er niet live bij zijn klik dan HIER voor live beelden                 1-4

Finales clubkampioenschappen
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KLIK    
HIER     

VOOR HET 
VOLGENDE 

FILMPJE VAN 
DE LUSTRUM 
COMMISSIE 

MET     
RAEMON 
SLUITER

http://www.toernooi.nl/sport/matches.aspx?id=B6C7F735-18AF-423B-A733-55DF71771149&d=20120901
http://www.toernooi.nl/sport/matches.aspx?id=B6C7F735-18AF-423B-A733-55DF71771149&d=20120901
http://www.vltcveldhoven.nl/webcam/
http://www.vltcveldhoven.nl/webcam/
https://vimeo.com/48580307
https://vimeo.com/48580307
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Tijdens de lustrumtombola op zondag 
10 juni jl. won Tamara Spruijt ‘1 
minuut gratis winkelen’ bij de Albert 
Heijn aan de Rapportstraat. 

Na de winkel dagenlang 
geïnspecteerd te hebben en na een 
korte hoogte stage ‘in der Schweiz’ 
was het op zaterdag 14 juli zover.

Even na elven schoot Tamara uit de 
startblokken om na 1 minuut uit te 
komen op een meer dan goed 
gevulde winkelwagen!

De lustrumcommissie van VLTC wil 
Albert Heijn Rapportstraat nogmaals 
hartelijk bedanken voor dit unieke 
cadeau en de geweldige ontvangst! 

Klik HIER voor een sfeerimpressie.

We gaan weer tossen. Verlang je er 
ook wel eens naar om met een 
vreemde te tennissen? Regelen we!

Kom dan op woensdag 19 september 
naar VLTC en je wordt vanaf 19.30 
uur door ons gekoppeld. De 
wedstrijden duren tot 21.45 uur en je 
kunt ook na de eerste ronde 
‘aanhaken’. In verband met de 
Veldhovense Jeugd 
Kampioenschappen is het tossen deze 
keer de 3e woensdag van de maand.

Gelieve een kwartier vooraf aanwezig 
te zijn.

Agenda
Woensdag 19 sept

We gaan weer tossen! 
I.v.m. de VJK dit keer op 
een ‘andere’ woensdag!!! 
Van 19.30-21.45 uur.

Dinsdag 25 september

Start Interne 
Wintercompetitie

5 - 6 - 7 oktober

GOING BACK IN TIMES 
ons VLTC jeugdkamp keert 
terug voor de jeugd van 10 
jaar en ouder en t.g.v. ons 
lustrum dit jubileumjaar ook 
voor oud ‘kampers’

Zondag 7 oktober

Dameszondag klik HIER

Zaterdag 13 oktober

Herenzondag klik HIER

Gratis winkelen Partnerruil

Wintertraining
Brrrrrrrrrrrrrrrr....de technische 
commissie is ontwaakt uit de 
zomerslaap en laat ons weten dat 
we weer in kunnen schrijven voor de 
wintertraining...waar? HIER!       2-4    

Frank is er al helemaal klaar voor!

klik HIER voor alle 
nieuwe 

inschrijfformulieren
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http://www.youtube.com/watch?v=d7iEZtA_UcE
http://www.youtube.com/watch?v=d7iEZtA_UcE
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=jkp12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=jkp12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=dam12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=dam12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=her12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=her12
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/training.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/training.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-formulieren.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-formulieren.php
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LAATSTE KANS OM TE REAGEREN     
Dit is de 2e, en laatste, melding!!! Daarna gaat de prijs naar een 
ander.

Tijdens de lustrum tombola heeft iemand gewonnen:

Forza Motorsport 4 van Microsoft voor XBOX 360... dit spel is 
GRATIS op te halen bij Ivo Gijsbers wanneer jij in het bezit bent 
van de waardebon (stuur een mail aan 
lustrum2012@vltcveldhoven.nl voor het maken van een afspraak)

Van woensdag 5 t/m zondag 16 september organiseert VLTC voor 
de 18e keer het VJK. Dit toernooi staat open voor die junioren die 
lid zijn van een Veldhovense tennisvereniging. Ben je winnaar van 
jouw categorie? Dan ben je voor 1 jaar Veldhovens Kampioen... 
helaas, de inschrijving is gesloten.

Party Party: op vrijdagavond 14 september om 19.30 uur start de 
feestavond. Voor gezelligheid, sportieve uitdagingen EN leuke 
prijzen moet je daar echt bij zijn.

KLAPSTUK: misschien heb je het al gehoord...VLTC bestaat dit jaar 
50 jaar en om dat te vieren komt voormalig toptennisser Raemon 
Sluiter zaterdag 15 september naar VLTC om daar een tennisclinic 
te geven aan de deelnemers van de VJK. Gesponsord door SIMAC.

Heb jij je ingeschreven? Dan loot je automatisch mee en je hoort 
van de VJK commissie of je uiteindelijk ingeloot bent. 

En Raemon mag z’n borst best nat maken want ook Julian ‘Federer’ 
van de Mortel en Thijmen ‘Nadal’ Mol zullen van de partij zijn. En 
beide ‘heren’ zijn al even in training. Je vindt het resultaat van deze 
training HIER in jullie persoonlijke VJK tennisclinic uitnodiging. 
Neem je familie, vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee op de 
15e...lees hiernaast verder...

U wilt zich afmelden voor de VLTC 
nieuwsbrief: klik dan HIER         3-4

Veldhovense Jeugd Kampioenschappen

We krijgen het druk de 15e 
september...

Want dan willen we ook graag aan 
jullie bekend maken welk bedrag we 
‘opgehaald’ hebben met het verkopen 
van lootjes voor de tombola tijdens het 
lustrumweekend. We zullen dan 
bovendien een cheque overhandigen 
aan een vertegenwoordiger van het 
Ronald McDonald Huis Zuidoost 
Brabant met daarop vermeld dit mooie 
bedrag.

De lustrumcommissie van VLTC wil 
hierbij nogmaals alle sponsors 
bedanken die gratis en voor niets 
prachtige prijzen en diensten 
beschikbaar hebben gesteld. Mede 
door jullie bijdrage maken we het 
Ronald McDonaldhuis Zuidoost 
Brabant blij met...   

Oh ja...bijna vergeten...we gaan 
prijzen weggeven aan de winnaars 
van de lustrum ballonnenwedstrijd.              
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mailto:lustrum2012@vltcveldhoven.nl
mailto:lustrum2012@vltcveldhoven.nl
https://vimeo.com/48580307
https://vimeo.com/48580307
mailto:webteam@vltcveldhoven.nl?subject=Ik%20wil%20me%20afmelden%20voor%20de%20digitale%20nieuwsbrief%20van%20VLTC
mailto:webteam@vltcveldhoven.nl?subject=Ik%20wil%20me%20afmelden%20voor%20de%20digitale%20nieuwsbrief%20van%20VLTC
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Brrrrrrrr (2).....

Er kan ook nog tot 2 september 
ingeschreven worden voor het 
interne wintercompetitie. Doe het 
snel, doe het nu.

Klik HIER.

VLTC JEUGDKAMP WINTERCOMPETITIE

HET ALLERLAATSTE NIEUWS

STEUNPILARENFEEST

Het steunpilarenfeest voor al onze 
vrijwilligers en hun partner wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 3 
november.

Het belooft een bijzondere avond te 
worden. Houd ‘m vrij.
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http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=wt112
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=wt112

