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Agenda

Zondag 8 juli

Sluiting inschrijven 
clubkampioenschappen 
VLTC om 23.59 uur. Je 
doet toch ook mee...? Klik 
dan HIER om in te 
schrijven.

Zondag 8 juli

Finales De Hogt Open. 
Klik HIER voor de 
schema’s

Ma 9 - zondag15 juli

Sporthuis Olympia Open 
Dubbel Toernooi  op ons 
park. Gezellig komen 
kijken is toegestaan. 

Dinsdag 17 juli

1-Dags 60+ mixed 
toernooi

13 Aug - 2 Sept

Clubkampioenschappen 
VLTC 

Zondag 2 september

Finales 
clubkampioenschappen 
VLTC

Inmiddels is het al weer 1 maand geleden dat we met velen het 50-jarig bestaan 
van VLTC vierden tijdens het speciale lustrumweekend.

Aan de vele enthousiaste reacties welke we ontvingen vóór en vooral ook ná dit 
feestweekend mogen we zeggen dat het een super geslaagd feest geworden is. 

Een feest waar we oud-leden samen brachten met de huidige generatie VLTC-ers 
(jong en oud), een feest ook waarbij vele verhuisde contacten hernieuwd zijn en 
waar het feest gewoon weer opgepakt werd na het smadelijke verlies van onze 
Oranje jongens...

Het was lekker druk en de sfeer tijdens alle festiviteiten was buitengewoon goed, 
op z’n VLTC’s eigenlijk! En wat te denken van de weergoden...zij waren VLTC 
ook al goed gezind en werkten hierdoor mee aan het verhogen van de sfeer. 

Een speciaal bedankje is voor die leden die zonder vraag de handjes uit de 
mouwen staken op momenten dat het even nodig was en er toch nog te weinig 
lustrumcommissie handjes bleken te zijn. Dat is ook VLTC, TOP! 

Nagenieten na zo’n weekend is leuk voor iedereen en zo ook voor de 
lustrumcommissie die ruim 1 jaar naar dit weekend heeft toegewerkt. Ook zij 
hebben enorm genoten en inmiddels is de lustrumdraad weer opgepakt...de 
evaluatie van het weekend leverde nl. nog 2 kantjes aan verbeteringen, wensen, 
vergetelheidjes e.d. op...                                        1-4

http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-formulieren.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-formulieren.php
http://www.toernooi.nl/sport/matches.aspx?id=EEAD080B-784A-47A3-BE7A-9F3128989D79&d=20120708
http://www.toernooi.nl/sport/matches.aspx?id=EEAD080B-784A-47A3-BE7A-9F3128989D79&d=20120708
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Waar waren we gebleven... 

Nagenieten...da’s altijd leuk na zo’n 
evenement. En er zijn foto’s gemaakt, 
veel foto’s. ‘Zou ik er ook op staan?’.

‘Kzou ‘t niet weten’, maar kijk zelf 
door HIER te klikken. Alle foto’s zijn 
op dit moment alleen te bekijken via 
Facebook. Kijk ze...

Kijk ze ook op zaterdag 15 
september, het volgende evenement 
waarvoor de lustrumcommissie zich 
nu gaat inspannen: de VJK 
tennisclinic o.l.v. Raemon Sluiter en 
Sportivity Service.

Zo’n 100 jeugdige Veldhovense 
tennissertjes kunnen op die 
zaterdagmiddag meedoen aan deze 
clinic. Meedoen aan de VJK is wel 
een vereiste. Inschrijven voor de VJK 
kan HIER. De VJK commissie verzorgt 
de loting. Belooft ook weer gezellig te 
worden. 

Kom gezellig langs en bewonder de 
jongste Sluitertjes vs de ‘ouwere’ 
Sluiter...

BALLONNEN 
WEDSTRIJD

Je hebt het 
misschien al 
gelezen, de 
eerste kaartjes 
van de massaal 
opgelaten 

ballonnen worden 
terugbezorgd door PostNL...

Op zaterdagmiddag 15 september 
tijdens de clinic zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden. Misschien krijg jij je 
prijs wel uit handen van Raemon 
Sluiter... dus: liet jij er eentje vliegen 
op zondag 10 juni jl.? Houd dan 
zaterdagmiddag de 15e vrij!       2-4

Agenda

Zondag 19 augustus

Sluiting inschrijven 1e 
Internationale roller/loper 
tennistoernooi. Inschrijven 
kan HIER.

5 - 16 September

Veldhovense Junioren 
Kampioenschappen (VJK) 
bij VLTC

Zaterdag 15 September

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

Zaterdag 22 september

1e Internationale roller/
loper toernooi bij 
sportcomplex De Heiberg

https://www.facebook.com/pages/VLTC-Veldhoven-50-jaar/209961929060662?sk=photos
https://www.facebook.com/pages/VLTC-Veldhoven-50-jaar/209961929060662?sk=photos
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=D0BBA748-7333-4CBF-B241-8062B30F21AB
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=D0BBA748-7333-4CBF-B241-8062B30F21AB
http://www.vltcveldhoven.nl/media/Clubblad%20SERVICE/totaal%20toernooi.pdf
http://www.vltcveldhoven.nl/media/Clubblad%20SERVICE/totaal%20toernooi.pdf
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Huishoudelijk lustrumnieuws:

-tijdens de 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);

-tijdens de tombola heeft iemand gewonnen:

1 Minuut GRATIS winkelen bij Albert Heijn Rapportstraat... deze 
‘iemand’ gaat zaterdag 14 juli (kwatorze zwiejet) als een vliegende 
Hollandse haar boodschappen doen in bovenstaande Albert Heijn. 
Heb je toevallig nog iets nodig? Dan is dit het moment...gelieve 
echter afstand te houden en ruimte te maken voor deze 
plunderende jongedame...CU@albertheijnrapportstraat

Vanaf maandag a.s. start het 
Sporthuis Olympia Open 
Dubbel Toernooi bij VLTC. 
Ondanks de vroege 
vakanties in het zuiden is de 
toernooicommissie erg 

tevreden over het aantal inschrijvingen.

De loting heeft plaatsgevonden en de spits wordt maandagavond 
om 17.30 u. afgebeten door Henny & Tiny Dekkers die spelen tegen 
Arina en Dolf Heeres die na de herenfinale morgen op Wimbledon 
eerst nog even op het heilige gras hun beste beentjes zullen 
voorzetten...maar het Open Dubbel Toernooi van VLTC willen ze 
per se NIET missen, jij toch ook niet?

Doe je niet mee, dan ben je als supporter ook erg welkom! Oh ja, 
HIER vind je alle andere potjes welke tot nu toe bekend zijn.     3-4

Sporthuis Olympia Open Dubbel 
Toernooi

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 
McDonaldhuis 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...                  

mailto:lustrum2012@vltcveldhoven.nl
mailto:lustrum2012@vltcveldhoven.nl
http://www.toernooi.nl/sport/matches.aspx?id=2812AD7B-2C17-4293-B221-57CB465DD834
http://www.toernooi.nl/sport/matches.aspx?id=2812AD7B-2C17-4293-B221-57CB465DD834
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Nieuw bij VLTC het 1-dags 60+ 
mixed toernooi voor die leden 
die geboren zijn in 1952 of 
eerder...

Vanaf ca. 9.30 uur starten we 
met een paar potjes tennissen, 
daarna een paar potjes 
lunchen, dan weer paar potjes 

tennissen en tot slot een paar potjes bier.... Dit toernooi telt niet 
mee voor het Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS). Wil je nog 
meedoen? Stuur dan een mailtje aan Frans Bergmans via 
frans.bergmans@planet.nl of maak een briefje voor de brievenbus 
bij de Stek.

Waarschijnlijk zullen baan 1 t/m 8 van 9 - 16 u. gereserveerd zijn 
voor dit evenement.

1e 1-Dags 60+ MIXED Toernooi

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

NIEUW!!!

Op 22 september a.s. vindt in 
Sportcomplex de Heiberg het 1e 
Internationale roller/loper toernooi 
plaats. Een tennissend koppel bestaat 
uit een roller en een loper, logisch 
toch?! Inschrijven kan HIER.

Zouden we eens met VEEL VLTC-ers 
aan mee moeten doen. Ken je geen 
roller of ben je geen roller en wil je 
wel meedoen? Neem dan contact op 
met mkooiman@onsbrabantnet.nl.

Internationaal Roller 
Loper Toernooi

Morgen om 23.59 uur sluit de 
inschrijving voor VLTC’s meest 
ingeschreven toernooi van het jaar: de 
clubkamioenschappen. Inmiddels zijn 
er al ruim 230 digitale aanmeldingen 
binnen...maar we missen er nog een 
paar. Groot voordeel van dit digitale 
tijdperk is dat je niet meer thuis hoeft 
te zijn om in te schrijven of om je 
vrienden te contacten...dus schrijf ze 
in vanuit bijv. Au (Oostenrijk), Jeuk 
(Belgie) of Binzwanger (Duitsland)...  

Clubkampioenschap 
VLTC

mailto:frans.bergmans@planet.nl
mailto:frans.bergmans@planet.nl
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
http://www.vltcveldhoven.nl/media/Clubblad%20SERVICE/totaal%20toernooi.pdf
http://www.vltcveldhoven.nl/media/Clubblad%20SERVICE/totaal%20toernooi.pdf
mailto:mkooiman@onsbrabantnet.nl?subject=Ik%20zou%20graag%20extra%20informatie%20ontvangen%20over%20het%201e%20Internationale%20Roller/Loper%20Toernooi
mailto:mkooiman@onsbrabantnet.nl?subject=Ik%20zou%20graag%20extra%20informatie%20ontvangen%20over%20het%201e%20Internationale%20Roller/Loper%20Toernooi
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-formulieren.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-formulieren.php

