
V E L D H O V E N S E  L A W N  T E N N I S  C L U B  -  A U G U S T U S  2 0 1 1  -  N R .  8 0

NIEUWSBRIEF

Op onze banen wordt al weer twee 
weken gestreden om de felbegeerde 
titels van de club. Deze week wordt 
er naar het hoogtepunt toegewerkt, 
de finales.

Zondag 4 september a.s. bent u dan 
ook van harte uitgenodigd op ons 
fraaie park om te komen kijken naar 
deze wedstrijden. Kom genieten van 
spannende, gezellige, sportieve, 
grappige en onverwachte 
balwisselingen en de (vice)
kampioenen van 2011.

Houd vooral ook de website in de 
gaten voor het tijdstip van de vele 
wedstrijden en de prijsuitreiking bij 
de junioren en senioren.

Natuurlijk bent u ook al vanaf vandaag 
welkom, want er wordt op alle avonden 
gespeeld om de clubtitels van VLTC. 
Benieuwd wie er wanneer de baan 
betreedt? Klik dan HIER.

Zaterdag 3 september kan er spontaan 
gefeest worden. De Stek wordt versierd en 
voor het overige heb je het zelf in de hand. 
Kom gezellig naar de Stek en let the party 
begin.

Traditiegetrouw denken we tijdens de 
finalezondag ook aan uw inwendige mens. 

De Paviljoencommissie zorgt o.a. weer 
voor heerlijke broodjes hamburger en is 
benieuwd of we het record aantal van 200 
stuks (2010) gaan verbreken. 

Agenda
Nu t/m 4 september

clubkampioenschappen 

1 september

Start najaarscompetitie 
KNLTB

3 september

Informele feestavond

4 september

Finales VLTC 
clubkampioenschappen

7 -18 september

Veldhovense Jeugd 
Kampioenschappen 
(VJK) bij VLTC

7 september

Sluiting inschrijving 
interne 
wintertenniscompetitie

1 oktober

Damesdubbel 
gezelligheidstoernooi. 
Inschrijving sluit 23 sep.

8 oktober

Herendubbel 
gezelligheidstoernooi. 
Inschrijving sluit 1 okt.

VLTC

Inschrijven voor de diverse toernooien 
en evenementen bij VLTC doe je HIER. 
Doe het nu voordat je het vergeet.

Clubkampioenschappen naderen finales

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=94DB71BA-7879-48CC-84FC-7BAE4CB53090
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=94DB71BA-7879-48CC-84FC-7BAE4CB53090
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-formulieren.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-formulieren.php
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Nog maar 4 maanden en dan is 
het 2012, het jaar waarin VLTC 
haar 50-jarig bestaan gaat vieren.

En dat doen we groots in het 
weekend van 8, 9 en 10 juni 2012. 
Toevallig ook het weekend waarin 
Guus Meeuwis Eindhoven bezoekt, 
dus wie weet...

Maar 2012 begint voor u als VLTC-
er al veeeeeeeeeeeel eerder. 

Zaterdag 14 januari namelijk. Dan 
openen wij sportief en feestelijk het 
VLTC lustrumjaar voor alle VLTC-ers 
en hun gezinsleden en daar hopen 
we dat u met velen bij bent.  

Noteer daarom nu in uw agenda: 
zaterdag 14 januari, middag 
VRIJHOUDEN VLTC LUSTRUM.

Wij gaan u binnenkort met alle 
mogelijke communicatie op de 
hoogte houden van alle festiviteiten.

VLTC

Van 7-18 september a.s. strijden de 
junioren van alle Veldhovense 
tennisclubs bij VLTC om de 
Veldhovense jeugdtitels.

Wie worden er dit jaar kampioen van 
Veldhoven? Komt het zien en neem 
(o)ma, (o)pa en de rest van de 
familie mee naar VLTC. 

VLTC 50 jaar in 2012

VJK bij VLTC

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

VLTC foto’s uit de oude doos

Gezellige toernooien
Hoewel ons seizoen nog ‘lang’ niet op 
z’n einde loopt, willen we jullie toch 
vast wijzen op ons gezellige 
damesdubbel- en herendubbeltoernooi 
dat in de ‘graveltijd’ wel het einde van 
het buitenseizoen markeerde.

De dames zijn de 1e en de mannen de 
8e oktober aan de beurt. Inschrijven 
mag met iedereen op tennisschoenen. 
Doe het nu, vol=vol.

mailto:webteam@vltcveldhoven.nl?subject=Ik%20wil%20me%20afmelden%20voor%20de%20digitale%20nieuwsbrief%20van%20VLTC
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