
Agenda

Elke competitiezaterdag
VLTC competitie ‘terugroep’-
actie. Kom na jullie 
competitiewedstrijd gezellig terug 
naar de vernieuwde Stek.

30 April 
VLTC actief  op de Oranjemarkt

23 mei
Sluiting inleveren kopij digitale 
Service

20 juni
Familietoernooi bij VLTC. 
Schrijf  in met je opa, oma, oom, 
tante, vader etc. Schrijf  HIER in.

21 juni 
Start Veldhovense 
Tenniskampioenschappen 
(VTK). Schrijf  je HIER in.

12 - 18 juli
VLTC Sporthuis Olympia Open 
Dubbel Toernooi

t/m 5 juni
Baan 9 en 10 op 
zaterdagmiddag van 
13-18 uur uitsluitend in 
gebruik door competitie

VLTC gaat voor ORANJE!

Tijdens de ORANJEMARKT in de wijk de Berkt laten wij 
Veldhoven tennissen! Jong en oud mag daar een balletje komen 
slaan en kennismaken met de tennissport. We staan er o.a. met 2 
mini veldjes op gras! Tennissen in Veldhoven op z’n Wimbledons!

Om deze veldjes te bemannen en te ‘bevrouwen’ zijn we nog op 
zoek naar een paar vrijwillige VLTC ‘tennistrainers’ die de vele 
bezoekers (ca. 20.000) laten zien dat tennis cool en/of  leuk is en 
dat het helemaal niet zo moeilijk is een bal goed te raken!

Wil jij je tenniskunsten showen op Veldhovens 1 na drukste 
buitenevenement en kun jij anderen enthousiast maken voor de 
tennissport? Dan ben jij onze man/vrouw en meld je je HIER 
aan. Senioren maar vooral ook junioren mogen reageren. Oranje 
tenniskleding ‘verplicht’... 

Iedereen is overigens van harte welkom een blik (liefst zonder 
ballen) te komen werpen op de Oranjemarkt op vrijdag 30 april! 

Hoezee!

ORANJEMARKT & VLTC
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VLTC
NIEUWSBRIEF

VLTC Clubblad gemist?

Sinds kort verschijnt ons 
clubblad op regelmatige basis 
online, via de website dus! 

Wil je weten wanneer het 
clubblad gepubliceerd is op de 
website? Klik dan HIER en 
meld je aan voor de 
‘aankondiging nieuwe Service’. 
170 Mailadressen gingen je al 
voor!

Alle clubbladen van 2010 kunt u 
HIER nog eens rustig nalezen. 
U heeft dus niets gemist! 

Wist u trouwens dat niet alleen 
het clubblad online in te zien is? 
Ook alle inschrijfformulieren 
voor de diverse toernooien vindt 
u er. 

Van familietoernooi tot 
najaarscompetitie senioren 
2010. Klik en schrijf  je in.

CLUBBLAD ONLINE VERKRIJGBAAR
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Tosti gemist?
Goed nieuws voor de 
tosti fetisjisten onder 
de VLTC-ers. De tosti 
staat helaas (nog) niet 
op het schitterende 
prijzenbord in de Stek 
maar wordt WEL 
degelijk verkocht! 
Vraag er naar en ‘hij’ 
wordt met liefde 
geroosterd.

Hetzelfde geldt voor 
het ‘broodje ham’, 
maar dan omgekeerd. 
Staat WEL, wordt 
NIET, vraag er NIET, 
wordt ook NIET...

1962 - 2012
2012 ? 2012 !
VLTC 50 jaar. 

Competitie 
uitslagen!
Ben jij ook zo 
benieuwd naar wat   
er gebeurd is in je 
competitiepoule de 
afgelopen week. Alle 
uitslagen vind je hier 
en type 55665 bij 
nummer.

STOP deze 

Nieuwsbrief!
Klik dan hier. Geef  
ook een nieuw e-
mailadres door s.v.p.!

* Bardienst 2010nog steeds niet helemaal rond* 

HELLUP! We zijn er nog niet helemaal uit. Alle GEEL gekleurde velden (in de aanbieding) zijn nog in 
de ...... Wie oh wie gaat de Paviljoen Commissie helpen deze ‘wakjes’ in te vullen. Ben je bereid een extra 
bardienst te doen? Klik dan HIER. De Paviljoen Commissie en zij die graag wat drinken en/of  eten  voor 
en/of  na een potje tennis(kijken) bedanken je bij voorbaat!
De voorlopige indeling vind je HIER. Voor de gele velden klik je op VERSIE OP DATUM.

Veldhovense Tennis Kampioenschappen (VTK)
Binnenkort bij onze vrienden van de Korrel. Schrijf  je (ook binnenkort) HIER in! Maar wees er snel bij 
want iedereen wil toch ooit kunnen zeggen: ‘ik ben de Kampioen van Veldhoven’ (uitspraak J. van Hees 1996, red.)

AGENDA 
VLTC
2010

30 APRIL
VLTC tennist 
op de 
Oranjemarkt

20 JUNI
Familie 
toernooi
bij VLTC

21 JUNI
start VTK                 
bij                    
TV de Korrel

12-18 JULI
VLTC Olympia  
Open Dubbel 
Toernooi

FUNDRAISING INDOOR-TENNISTOERNOOI ZATERDAG 
5 JUNI A.S.
Via onze rolstoel-coördinator Bert Goeijers ontvingen 
wij onderstaande uitnodiging:
Het fundraising indoor-tennistoernooi wordt 
gehouden op zaterdag 5 juni as. in tenniscentrum De 
Geldrop Banen waarvan de opbrengst ten bate komt 
aan: de Stichting Steunfonds Rolstoel Tennis 
Eindhoven.
Het fundraising indoor-tennistoernooi staat garant 
voor een sportieve en gezellige dag, maar ook voor de 
ondersteuning van een bijzonder goed doel namelijk: 
ROLSTOELTENNIS DISTRICT EINDHOVEN.
Inschrijven kan met dubbelspelpartner of  individueel 
waarbij door ons een geschikte dubbelspelpartner 
wordt gezocht (damesdubbel/herendubbel/mixed 
dubbel). Voor nadere informatie lees je de digitale 
Service van april.
Geïnteresseerde rolstoelers kunnen zich aanmelden 
door het inschrijfformulier (zie ook de digitale Service 
van april) uiterlijk vóór 15 mei 2010 te mailen naar: 
denelzent.tennis@gmail.com
Hopelijk begroeten we vele deelnemers in Geldrop!
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