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VOORJAARSCOMPETITIE KNLTB 2014  
Als jij ook in 2014 mee wilt of gaan doen aan de voorjaarscompetitie van de KNLTB dat moet 
je toch maar even de nieuwspagina van de website www.vltcveldhoven.nl er op naslaan. 
Belangrijke informatie vind je daar over de competitie en kun je er ook het inschrijfformulier 
downloaden.

Zou jij ook wel eens een keer mee willen doen in competitieverband maar heb je geen team? 
Geen nood, schrijf dan toch maar in en dan doen wij wel ons best en gaan dan proberen of 
we je bij een team aan kunnen laten sluiten.

Meer informatie nodig? 

Mail dan naar onze verenigingscompetitieleider op zijn mailadres t.vermelis@chello.nl

Iedereen die mee wil doen moet zich inschrijven en dat zeker doen 

vóór 27 november 2013.
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Opzeggen vóór 1 dec a.s.

  Van de voorzitter

Opzeggen en Mutaties 
                        LIDMAATSCHAP!!!!!
Mutaties van actief naar non-actief en opzeg-
gingen kunnen tot uiterlijk 1 december a.s. 
schriftelijk of via e-mail worden doorgegeven 
aan 

Maria Henzen, Beier 24, 5507 MA Vhn.
of
maria.henzen@onsbrabant.nl 

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 we met 
800 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 sla-
gen, wanneer ú er aan mee werkt. Wij rekenen 
op u, meldt de Van ♥♥♥♥♥ aan bij Stanja!!

Beste VLTC’ers,

De derde “papieren” Service van 2013 luidt bijna 
het einde van het jaar 2014 in. De Sint met zijn 
gevolg is alweer in het land, de donkere winter-
dagen dienen zich aan en over een maandje 

zitten we tussen de kerstkransjes, kerstdiners en de oliebollen. 

Dat betekent echter niet dat we stil zitten. Uiteraard wordt er nog 
gewoon getennist. De activiteitenkalender vind je op onze website. 
En hopelijk kunnen we dat nog even blijven doen en valt de sneeuw 
alleen maar in de wintersportgebieden. Daarnaast worden er ook al 
plannen voor 2014 gemaakt. We gaan er een mooi jaar van maken!

In de tussentijd hebben we de clubkampioenschappen 2013 ook 
al gehad. Verderop in deze nieuwsbrief lees je daar meer over. De 
KNLTB najaarscompetitie is gespeeld, de jeugd speelt de World Tour 
competitie en dan heb ik nog maar een greep uit de tennisactiviteiten 
genomen. Ook hebben we begin november het bekende Steunpila-
renfeest gehouden; dit jaar georganiseerd door de jeugdcommissie 
als dank-je-wel voor alle vrijwilligers, sponsoren (en partners) voor 
hun inzet voor VLTC. Voor alle vrijwilligers en sponsoren die hierbij 
niet aanwezig waren: ook jullie bedanken wij enorm voor jullie inzet 
en enthousiasme voor VLTC! En de jeugdcommissie bedanken we 
nogmaals voor de organisatie van deze zeer geslaagde avond in ons 
eigen Casa Nostra. 

Tot slot, we wensen iedereen alvast een hele gezellige december-
maand! En hopelijk tot snel op de tennisbaan!

Sportieve groeten, namens het bestuur,
Myrthe Hinskens

Gustav, de laatste keer als voorzitter,
bedankt voor de inzet in al die jaren.



meer foto’s op www.vltcveldhoven.nl

                   

De vrijwilligers van VLTC die op zaterdag 2 november 
naar het steunpilarenfeest kwamen, werden welkom 
geheten door godfather Don Corleone en zijn in stijl 
geklede familieleden. “A man who doesn’t spend 
time with his family, can never be a real man.”

De jeugdcommissie had dit jaar de eer om het steun-
pilarenfeest te organiseren. 

Monique Coppelmans, Nadia Dahmani, Steven 
Kuijpers, Mariëlle Heeren, Marieke van Sambeek, 
Charl Schmeink, Nico Sekeris 

Iedere gast mocht na de stiekem ingeschonken cock-
tail gelijk aanschuiven aan het Italiaans buffet. De ta-
fels waren liefdevol klaargemaakt door Fons van Tuyl 
en zijn familie. “Leave the gun. Take the cannoli.” 

Alle vrijwilligers die bij VLTC actief zijn in een commis-
sie, worden steunpilaren genoemd. Zij zijn de ‘pilaren’ 
waar ‘het gebouw op rust’. Eenmaal per jaar worden 
zij in de watten gelegd tijdens een spetterend feest. 
Als je deze mix van jong en oud ziet, besef je dat 
VLTC een groep trouwe helpers heeft. 

De nietsvermoedende feestgangers leren dank zij 
een quiz meer over het leven van de Italiaanse maf-
fiafamilies. En bij de Roulette en Black Jack tafels 
wordt vervolgens een gokje gewaagd. Een profes-
sionele croupier verdeelt de fiches en voorkomt een 

revolutie. “I’m gonna make him an offer he can’t 
refuse.”

De Consigliere, die alles regelt voor de familie van de 
grote baas, is Myrthe Hinskens. Zij zet een paar jubi-
larissen in het zonnetje. Peter Saris, René Verhoeven 
en Tonnie van Vleuten – helaas afwezig - draaien al 
10 jaren het opendubbeltoernooi, waarvoor applaus. 
Johan de Haas is ook begonnen in 2004. Hij was de 
eerste secretaris die zichzelf heeft aangeboden. Nu 
is hij nog actief in de Verbinding. En Maria Henzen 
administreert ook al 10 jaren de nieuwe leden. Zij 
krijgen, ondanks de drooglegging, een luxe versna-
pering. En dit jaar geen gouden vrijwilligersmedaille, 
maar wel een gouden plak voor onze oud-voorzitter, 
Gustav van Geloven. Hij is al uitgebreid bedankt bij 
andere ontmoetingen, maar zijn 15-jarige loyaliteit 
aan de familie mag niet worden vergeten. “Today I 
settled all Family business, so don’t tell me you’re 
innocent.”

Ruim 75 steunpilaren en een paar sponsoren genoten 
van het ‘maffieuze’ avondje. 
De vetgedrukte citaten zijn van Don Corleone. Vol-
gend jaar is het de beurt aan de paviljoencommissie 
om dit themafeest te organiseren.

Ria Alewijnse, vrijwilligerscoördinator

Steunpilarenfeest VLTC



VLTC’s veteranen op pad ....
De “heilige” dinsdag.
De dinsdag is heilig. Daarvoor moet alles wijken. Niet 
deelnemen aan de wekelijkse fietstocht door VLTC vetranen 
kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden geaccep-
teerd. De begrafenis van je schoonmoeder kan er b.v. net 
mee door. Smoesjes worden snel doorzien en veroordeeld.

Vanaf 10.00 uur zit onze grote organisator aan het hoofd 
van de tafel in de Stek en knikt de binnenkomende deelne-
mers bemoedigend toe. Zo in de trant van: goed dat je er 
bent, jochie! Onmiddellijk gaat er bij de leider een signaaltje 
in zijn hoofd van straks even zijn aanwezigheid noteren, 
zoals ook de bestemming van die dag en het aantal kilome-
ters worden bijgehouden.

Men gaat zitten, drinkt een kopje koffie en zoekt aansluiting bij de aanwezigen. Er is altijd wel een onderwerp om de 
dag mee te openen.

Zo tegen 11.30 uur mompelt iemand een mogelijke bestemming voor die dag. Men slaat daar bewust geen acht op. 
Zoiets moet n.l. rijpen. Een tweede en derde mogelijkheid verdwijnen vaak ook in het niet. En dan opeens is er bijval 
bij een volgende suggestie: “Ja, de Bokkenrijder”. Hoeveel kilometer is het? Na nog enig gepruttel gaat het spul op 
weg na afscheid genomen te hebben van de tennissende dames op baan 1 met de opmerking van: “goed zo, je leert 
het nog wel”. Genoemde dames zijn dolblij dat dat stelletje ruige, lawaaierige kerels eindelijk ophoepelt.

De stoet zet zich in beweging. Voorop een tweetal dat geboren en getogen is in onze streek. Zij kennen alle weg-
getjes, de stoet daar achter volgt gedwee, onderweg genietend van de prachtige natuur in onze streek.

Als je zo’n 30x per jaar ergens gaat lunchen (en dat al vele jaren) dan is het natuurlijk zo dat je bij vele restaurants al 
eerder bent geweest en dat ook de restaurant eigenaar ons herkent en duidelijk blijk geeft dat hij vereerd is met ons 
bezoek. We beginnen meestal met een pilsje.

De lezer vraagt zich natuurlijk af: “Waar praten die mannen dan tijdens de lunch over?” Nou ze zijn uitermate deskun-
dig op velerlei gebied, b.v. Hoe lossen we de huidige economische crisis op. Ik zal u zeggen: Waren Rutte c.s. maar 
eens aanwezig, dan zou ons land er nu heel wat beter voor staan. Op het gebied van vrouwen zijn onze deelnemers 
ook buitengewoon deskundig. Dit is overigens het meest behandelde onderwerp. Enkele onder hen zijn hierover wel 
zeer prominent aanwezig. Goed, de lunch smaakt meestal heerlijk. Opmerkingen zoals: “Heb jij zoveel eieren nodig, 
etc.”zijn niet van de lucht.

Nu moet ik nog even stilstaan bij het absolute hoogtepunt van de dag: het betalen van de rekening. De groep heeft in 
haar gelederen een zeer ervaren en opmerkelijke penningmeester. Over het algemeen een goedlachse, vriendelijke 
en aimabele man. Tegen de tijd dat afgerekend moet worden, zie je zijn gezicht strakker worden, er ontstaan rimpels, 
de last drukt op zijn schouders.

Iedere deelnemer rekent uit hoeveel hij moet betalen, doet er een fooitje bij en geeft het geld door aan de penning-
meester. Deze heeft nu de hulp ingeroepen van twee assistenten. De aanwezigen worden stiller, zich bewust van 
het naderende spannende moment. Zal er genoeg zijn? Kijk, er moet nog iets overblijven voor de pot, die tijdens de 
jaarlijkse grote uitstap (auto’s met fietsen achterop) een aantal rondjes moet bekostigen.

De aanwezigen horen dan nogal eens een gebrom van “NIET GENOEG”. Dan is het oppassen!! Er is n.l. een aantal 
mogelijkheden. Of ze worden belazerd (de penningmeester speelt meesterlijk toneel) en duurt het even voor ze 
het door hebben of er is werkelijk te weinig betaald. Het is voorgekomen dat de penningmeester (of een van zijn 
assistenten) een bankbiljet op de grond had laten vallen. Kijk, een ieder zal begrijpen dat zoiets onvergeeflijk is. Er 
dreigde zelfs ontslag voor de penningmeester. Achteraf bleek een van de assistenten de schuldige te zijn.

Tijdens de terugtocht zijn de deelnemers rustiger, het kruid is verschoten en het bier heeft een kalmerende werking 
gedaan.
Naarmate de thuishaven nadert, slaan zo hier en daar deelnemers af op weg naar huis met een afscheidsroep:
“Doei, tot de volgende week!”

Een zeer hoog bejaarde.



Diversen
Rolstoeltennis toernooi

We heten de volgende le-
den van harte welkom bij 

VLTC!

We wensen u veel 
(tennis)plezier bij VLTC 

Tom Bergman 1999 9/9

Jurre Bijnen 2005 9/9

Stan Bijnen 2003 9/9

Kurt Dillen 1965 9/9

Bram Fisser 1993 8/8

Chrissy v. Gerwen 1998 9/9

Tim de Graaf 2005 9/9

Edwin v. Hees 1971 9/9

Ilona v. Helvoort 1981 5/5

Liesbeth v.d. Heuvel 1950 8/8

Daniel Howorucha-Bysta 1984 9/9

Karen de Joode 1982 9/9

Nicolas Lallemant 1968 9/9

Daan Langermans 2007 9/9

Judith Lutke Willink 2004 9/9

Suzanne v.d. Plas 1968 9/9

Andy Rhemrev 1963 9/9

Stefan Sanders 1982 7/6

Rachel Schalks 2002 9/9

Daan Smets 1982 9/9

Rianne Vogels 1981 4/3

Jeroen de Waal 1986 9/9

William Webster 2003 9/9

Ramazan Yucesan 1977 9/9

Anke Ziegenhardt 1987 8/7

Aanmeldingen tussen 19-5 en 30-10-
2013 zijn hierin verwerkt.

Welkom

Myrthe Hinskens feliciteert Rob Aarts, winnaar bij 
de heren 

Met veel plezier kijken we terug op het 
rolstoeltennis toernooi, gehouden op 
zaterdag 14 september, waarvan de or-
ganisatie geheel op het conto geschreven 
mag worden op Rien Kooiman.
Rien is maanden lang actief geweest om 
de benodigde sponsorgelden bij elkaar 
te sprokkelen, in deze crisis tijd natuurlijk 
geen sinecure, maar Rien is daarin voor-
treffelijk geslaagd.

Veel rolstoeltennissers zijn de afge-
lopen periode persoonlijk door Rien 
benaderd; daarvoor heeft hij stad en 
land afgereisd en ook diverse andere 
toernooien mee gespeeld.
Uiteindelijk heeft dat alles geresulteerd 
in een deelnemers veld van ongeveer 
35 tennissers, waarvan het overgrote 
deel rolstoeltennissers; een aardige mix 
van rollers die ook vaak aan ranking 
toernooien en de Nederlandse kampi-
oenschappen meedoen maar ook meer 
recreatieve rollers.

Het werd een toernooi waarbij rollers 
samen speelden maar ook waarbij een 
roller gekoppeld werd aan een loper. 
In 4 poules werd gestreden om de me-
dailles .
Het is niet verwonderlijk dat de winnaars 
gezocht moesten worden bij de Neder-
landse top tw. Rob Aarts bij de heren en 
Femke van Eijk, samen in de dubbel met 
Linda Tops, bij de dames, en Niels Vink 
bij de junioren. 

Zij  werden door  wethouder M. Prinsen, samen met de voorzitter van VLTC, Myrthe 
Hinskens, gehuldigd.

Veel bekers en medailles gingen de toonbank over en ( E.) Uffink textieldruk schonk  
alle deelnemers een shirt voorzien van het nieuwe VLTC logo naast ons eigen rol-
stoeltennis afbeelding. 

Met ook nog een grote publieke belangstelling mag dit toernooi meer dan geslaagd 
genoemd worden..

Bert Goeijers

Femke van Eijk en Linda Tops, winaars bij de 
dames

Niels Vink, winnaar bij de junioren



Clubkampioenschappen 2013

Terugblik

De clubkampioenschap-
pen zijn al weer verleden 
tijd. Het aantal deelnemers 
bleef nagenoeg constant 
(ca. 300)

Clubkampioenen 2013

Kim Moonen (DE-5/6)

&

Roland Mol (HE-3/4)

René Verhoeven (HE-5)

&

Bart Voermans (HE-6)

ALLE ANDERE  UITSLAGEN

Categorie 1e prijs   2e prijs   Uitslag

HE-34  Roland Mol   Steven Kuijpers  w.o.
DD-34  Gaby Klootwijk  Wendy Kuijper   poule-uitslag
  Margje Moonen  Inge v.d. Weide  
HD-34  Wout v. Sambeek  Pieter Geurts   6-4 4-6 6-3
  Ron Willems   Erik Gommers
GD-34  Miranda Staals  Marieke v. Sambeek  5-7 6-3 6-4
  Robbin Dielesen  Wout v. Sambeek

DE-5/6  Kim Moonen   Dimphy Nooijen  poule-uitslag
HE-5  René Verhoeven  Lenny Lindhout  6-0 6-1
DD-5  Corry Couwenberg  Corry Vervat   poule-uitslag
  Lenie Crombeen  Trudy Tournoy
HD-5  Jelle Schijvenaars  Marc v. Eemeren  6-1 6-4  
  René Verhoeven  Fred Stoffels
GD-5  Wencke v. Maastricht  Margje Moonen  poule-uitslag
  Jaap Jansen   Rob Willems

HE-6  Bart Voermans  Ralf Zoetekouw  6-1 6-2
DD-6  Niekie v.d. Ven  Noortje Kouwenberg  6-2 7-5
  Daniëlle Verbakel  Dimphy Nooijen
HD-6  Tim Hoogenberk  Peer Berkvens  6-2 6-1
  Ralf Zoetekouw  Theo de Nier
GD-6  Niekie v.d. Ven  Myrthe Hinskens  6-2 6-2
  Bart v.d. Staak   Louis v.d. Putten



Clubkampioenschappen 2013

Anne Schmeink (DE-7)

&

Jeroen Langermans (HE-7)

Categorie 1e prijs   2e prijs  Uitslag

DE-7  Anne Schmeink  Patricia Langermans 6-2 6-0
HE-7  Jeroen Langermans  Nico Sekeris  6-1 7-6
DD-7  Ria Alewijnse   Arrianne Kouwenberg 4-6 7-6 7-5
  Lucie v. Leengoed  Niekie v.d. Ven
HD-7  Cees Klep   John Kalf  6-0 6-1
  Ad Staals   Hans v.d. Woerdt
GD-7  Stanja Krath   Lisette Heeren  5-7 7-5 7-6
  Paul Rademaker  Fred v.d. Sommen

Katja Soetens (DE-8)

&

Martien Heeren (HE-8)    

DE-8  Katja Soetens   Tamara Spruijt  poule-uitslag
HE-8  Martien Heeren  Wim Sanders  1-6 6-1 6-3
DD-8  Jacklien Quirijnen  Irma v.d. Putten 6-3 6-4
  Katja Soetens   Silvia Rooijakkers
HD-8  Jaap Mol   Frans Bieleveld 6-4 7-6
  Joop Nagelkerke  Jan Bos
GD-8  Silvia Rooijakkers  Katja Soetens  6-0 6-4
  Wim Rooijakkers  Eric Schmidt

Een vluchtig onderzoek op 
toernooi.nl leert ons dat wij 
ons als vereniging hierin 
duidelijk onderscheiden.
Zitten de meeste vereni-
gingen zo rond de 100 
deelnemers, wij op 3 maal 
zoveel. Dit betekent dat de 
formule blijkbaar nog steeds 
aanspreekt.
Maar dat wil niet zeggen dat 
we niet luisteren naar wat er 
in de vereniging leeft.

Prima weer gedurende het 
finale weekend zorgde voor 
zo’n 200-300 toeschouwers 
op ons park, die getuige 
waren van geweldige wed-
strijden met schitterend ten-
nis, vol spanning, vreugde 
en teleurstelling.

Dank aan Myrthe Hiskens, 
die bij afwezigheid van 
Dymphi Vermelis zorgde 
voor leuke foto’s van de 
kampioenen naast een 
scala aan sfeerfoto’s. U kunt 
haar foto’s op onze website 
bewonderen.
Ook was er voor iedere 
wedstrijd weer een schaaltje 
met hapjes. Dank aan allen 
die dit mogelijk maakten. Dit 
wordt door iedereen erg op 
prijs gesteld.

Wij danken alle deelnemers 
en hopen volgend jaar 
iedereen weer terug te zien.

de Toernooicommissie



Informatie

De Tie-break – nog een keer uitgelegd
De tie-break wordt vaak gespeeld in het tennisspel, maar niet iedereen weet precies hoe dat 
moet. Dat is een reden om er nog eens bij stil te staan. 

Tie-break in het enkelspel 
De speler die het eerst 7 punten bezit (met een voorsprong van twee punten) heeft een tie-
break en daarmee de set gewonnen. Wordt in die tie-break een 6-6 stand bereikt, dan moet 
men zo lang doorgaan, totdat een van beide spelers een voorsprong van 2 punten behaald 
heeft. Men telt in de tie-break niet 15-0, 30-0 enz., maar 1-0, 2-0 enz. De speler die de tie-
break met de opslag begint, serveert voor één punt, en zijn tegenstander daarna voor het 
tweede en derde punt. Vervolgens serveren beide spelers voor twee punten achtereen, totdat 
vaststaat wie gewonnen heeft. Vanaf het eerste punt wordt er afwisselend vanaf de rechter- 
en de linkerkant geserveerd. Er moet van speelhelft gewisseld worden na elke 6 punten en 
ook nadat de tie-break ten einde is. 
 
Tie-break in het dubbelspel 
In de tie-break wordt het dubbelspel op dezelfde manier gespeeld als het enkelspel. De speler 
die met serveren begint, serveert voor het eerste punt. Daarna geldt voor iedere speler die 
aan de beurt is dat hij voor twee punten achtereen serveert. Dat gaat zo door tot vaststaat wie 
de tie-break, en dus ook de set, gewonnen hebben. 
 
Opslag-volgorde 
De eerste service van een tie-break wordt gespeeld door de speler die in de normale game-
telling van die set ook aan de beurt zou zijn met serveren. 
De speler die (het duo dat) in de tie-break met serveren is begonnen, ontvangt de service in 
de eerste game van de volgende set. 
 
De puntentelling in een tie-break gaat als volgt:
Het eerste punt wordt vanaf rechts gespeeld. Degene die in de voorafgaande game aan het 
serveren was moet het eerste punt beginnen met ontvangen. Win je het punt staat het 1-0. 
Verlies je staat het 0-1.
Dan moet de ander vanaf links serveren. Daarna serveert hij nog een keer vanaf rechts.
Nu heb jij weer 2 service-beurten (één vanaf links en één vanaf rechts).
Na elke 6 gespeelde punten moet er van baanhelft gewisseld worden (bv. bij 4-2, 6-6, 9-9 
enz.).
Win je 7 punten, met twee punten verschil, dan heb je de tie-break gewonnen. Verlies je er 7, 
met twee punten verschil, dan heb je de tie-break verloren. Je wint of verliest de set dan dus 
met 7-6.
Het kan natuurlijk zijn dat het 6-6 wordt in punten. Dan wordt er doorgespeeld totdat iemand 
twee punten meer heeft dan de ander. Hierna heeft een van de twee spelers de tie-break dus 
gewonnen. Het kan zijn dat er nu ook nog een volgende set gespeeld moet worden. 
De regeling van wie er mag beginnen met serveren in die set is als volgt: De speler die in 
de tie-break begonnen is met serveren, moet in de volgende set beginnen met ontvangen. 
Of anders gezegd: degene die in de tie-break begon met ontvangen, moet de volgende set 
beginnen met serveren.



Clubkampioenschappen Jeugd 2013

Clubkampioenen 2013

Veerle Hol

&

Luuk van Gerwen

Categorie   1e prijs   2e prijs
ME-A    Veerle Hol   Lotte Croonen
JE-A1    Luuk van Gerwen  Max Beerens
JE-A2    Sam Cremers   Thomas Clesca
MD-A    Robbin Kuijper   Ella Cornelissen
    Marit v.d. Plas   Ilse v. Schuur
JD-A    Max Beerens   Luuk v. Gerwen
    Mitchell Cattenstart  Maurits Schouten
GD-A    Juliëtte v.d. Sommen  Lotte Croonen
    Max Beerens   Mitchell Cattenstart

ME-B1    Janneke v. Gerwen  Lieke v. Gerwen
ME-B2    Lieke Geudens   Zoë Peeters
JE-B    Twan v.d. Steen   Dani Peeters
MD-B    Janneke v. Gerwen  Sophie Croonen
    Lieke v. Gerwen   Elvira Valinaki

Aspiranten
ORANJE 3/4 baan  Twan v.d. Steen   Twan Sekeris
ROOD Minibaan  Thijs Wassercordt  Fenne Coppelmans



VJK 2013 - de uitslagen

VJK 2013
Begin september van 
dit jaar hebben de 
jeugdspelers van de 
Veldhovense tennis-
verenigingen zich inge-
zet om door te dringen 
tot de finales van het 
VJK 2013. 
Ofschoon het aantal
inschrijvingen min-
der was dan beoogd, 
hebben we er met wat 
hobbels toch een mooi 
toernooi van kunnen 
maken.

De mini’s speelden op 
twee woensdagen hun 
poule-wedstrijden en 
sloten deze af met een 
frietavond. 
De driekwart speelden 
op woensdag en door 
regen op zaterdag. 
De finales van de mini 
en driekwart werden op 
de finalezondag ge-
speeld.
Fenne Coppelmans 
heeft de finale gewon-
nen van Milou Heeren 
en Twan Sekeris won 
van Daan Croonen.

In de categorie meisjes 
ME5A heeft Ilse van 
Hulst (TV De Hogt) 
haar titel met succes
verdedigd en in de 
finale gewonnen van 
Meggie Kox (TV de 
Hogt). 
Bij de categorie jongens 
JE5A heeft Ralf Zoete-
kouw (VLTC) de finale 
gewonnen van Luuk 
van Gerwen (VLTC) 
en zijn titel met succes 
verdedigd

PRIJSWINNAARS VELDHOVENSE 
JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN 2013

   1ste Prijswinnaar(s)  2de Prijswinnaar(s) 
   KAMPIOEN VAN VELDHOVEN    
JE 5A t/m 17 Ralf Zoetekouw  Luuk van Gerwen 
       
 
   KAMPIOEN VAN VELDHOVEN    
ME 5A t/m 17 Ilse van Hulst  Meggie Kox 
       
 

JD 5A t/m 17 Ralf Zoetekouw  Bram van den Boomen 
   Rick v Vlerken  Berend de Bruijn 
MD 5A t/m 17 Noelle v Glabbeek  Jenny Schwarzenegger   
   Ilse van Hulst  Carlijn de Vaan
GD 5A t/m 17 Meggie Kox  Juliëtte van der Sommen
   Rick van Vlerken  Max Beerens

JE 5B t/m 17 Sam Cremers  Maurits Schouten

JE 4A t/m 15 Sem Kaiser  Niels Thomasse
ME 4A t/m 15 Ellen v Doormalen  Juliëtte van der Sommen
JD 4A t/m 15 Tim Sanders  Jos van Gaalen
   Niels Thomasse  Rick Mennes
MD 4A t/m 15 Ellen van Doormalen  Lotte Croonen 
   Anne Masseling  Ghislaine Dromers 

JE 4B t/m 15 Emile Heezen  Niels Flesch 

JE 3A t/m 13 Tijmen Snelders  Sean Klaassen 
ME 3A t/m 13 Marieke Masseling  Lieke van Gerwen
JD 3A t/m 13 Sean Klaassen  Niek Rijkers
   Tijmen Snelders  Gijs Willems

Ralf Zoetekouw en Ilse van Hulst  KAMPIOENEN VAN VELDHOVEN



VJK 2013 - de uitslagen

JE 2A t/m 11 Joshua Rooijakkers  Lars Brouwers 
ME 2A t/m 11 Erin Klaassen  Niene Kaiser
MD 2A t/m 11 Niene Kaiser  Quinty Finkenflugel
   Tessa van der Meer  Kayleigh Sleddens
GD 2A t/m 11 Quinty Finkenflugel  Elke Willems
   Lars Brouwers  Luuk Willems

JE 2B t/m 11 Rik Jacobs  Simeon Lallemant 
ME 2B t/m 11 Jasmijn van der Meer  Kayleigh Sleddens 
JD 2B t/m Simeon Lallemant  Jens Flesch
   Twan van der Steen  Wouter Masseling

Ilse en Ralf zijn dus
ook de Veldhovense 
Kampioenen van 2013.
  
Ook dit jaar ontvingen
de deelnemers na de 
poule wedstrijden lotjes 
voor de tombola. 
Dankzij de bijdrage van 
vele sponsors hebben 
we na de prijsuitreiking 
met de tombola mooie 
prijzen kunnen 
weggeven. 
Nogmaals onze dank 
daarvoor.

De VJK commissie



Jeugdtraining

Sinds september wordt het merendeel van onze jeugd getraind door Sander van Asten. Op 
woensdagmiddag doet hij dat samen met Frank. De kinderen zijn erg enthousiast zoals op 
de foto te zien is. 

In september is de nieuwe opzet van de competitie van start gegaan voor de mini en ¾ spe-
lers, tegenwoordig Rood en Oranje genaamd. De World Tour wordt iedere eerste zondag 
van de maand gespeeld, uitgezonderd in de wintermaanden. De wedstrijden beginnen om 
09.00 uur en eindigen rond 12.00 uur. De thuisspelende vereniging ontvangt verschillende 
andere verenigingen en de kinderen spelen onderling verschillende  korte wedstrijdjes. De 
vereniging met de meeste punten is de dagwinnaar. De spelers hebben allemaal een boekje 
waarin hun deelname middels een sticker wordt bevestigd. In dit boekje worden ook de 
behaalde punten genoteerd zodat ze zelf de eindscore kunnen zien. De speeldagen krijgen 
de naam van een stad mee waar ook de profs hun toernooien spelen. In september was dit 
New York, in oktober Shanghai en deze maand Londen. We proberen bij VLTC deze dagen 
tot uitdrukking te brengen. Tijdens de editie Shanghai hebben we mini loempia’s uitgedeeld 
en stond er kroepoek op tafel. 
Tijdens de editie Londen hebben 
we de spelers getrakteerd op cup-
cake’s en stond er Engelse drop 
op tafel. Ook zorgen we dat de 
kids fruit kunnen pakken, we zijn 
dus ook gezond bezig. Zowel de 
kids als de ouders zijn hartstikke 
enthousiast. De volgende speel-
dag is in maart. Toeschouwers zijn 
natuurlijk van harte welkom!


