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In 2012 is het zover: VLTC viert dan haar 50ste verjaardag en dat is een goede reden om te 
feesten. Door het jaar heen zullen er diverse momenten zijn waarop we het feest zullen star-
ten, maar zoals gebruikelijk zullen we ook een knallend feestweekend organiseren.
Schrijft u dus alvast in uw agenda:

Lustrum weekend VLTC: 8, 9 en 10 juni 2012
Wij houden u op de hoogte via de Service en www.vltcveldhoven.nl
Volgt u ons ook?



Activiteiten
Agenda 2011

juni
4 jun. “Einde” Competitiefeest
13 jun. Eind Diverse Bonds- en District-competities
26 jun. Familietoernooi

jun. Eind Kunst Licht Mixed KLM –competitie
20-26 jun. VTK-Sporthuis Olympia Toernooi - de Korrel

juli
4-10 jul. Open Toernooi TV de Hogt
11-17 jul. VLTC-Sporthuis Olympia Open Dubbel 

Toernooi
23 jul. Thuisblijverstoernooi

augustus
13 aug. Start Clubkampioenschappen VLTC

22-28 aug. Open Toernooi TC MetzPoint

september
3 sept. Clubkampioenschappenfeest
4 sept. Finales Clubkampioenschappen VLTC

5-11 sept. Open Toernooi David Lloyd
7-18 sept. Veldhovense Jeugd Kampioenschappen 

(VJK)

oktober
okt. Interne Wintertenniscompetitie 2011 / 2012

1 okt. Damesdubbeltoernooi
8 okt. Herendubbeltoernooi

Feestjes en nog eens feestjes
Na een hele poos is hij er dan weer: een kersverse 
fraaie papieren Service! Het zou een reden  kunnen 
zijn om er een feestje voor te gaan organiseren. Goed, 
de computer heeft zo z’n voordelen, maar voor de 
gezelligheid neem je een clubblad in je handen om 
het te lezen. En over feestjes gesproken: volgend jaar 
juni gaan we ons 50-jarig lustrum vieren. Nou moet 
ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik niet zo hou van 
feestjes. Althans niet van sommige dan. Het zal wel 
ouwe lullepraat zijn maar als ik niet kan praten met 
andere feestvierders omdat ik het vel uit m’n keel moet 
schreeuwen haak ik af. Muziek? Natuurlijk, maar graag 
binnen de perken! Want om met m’n pilsje in de hand 
ongegeneerd tegen een deurstijl te gaan hangen zon-
der enig keelgeluid uit te kunnen brengen, daar voel 
ik dus niks voor. En om met m’n lippen in iemands oor 
te gaan zitten wroeten om me verstaanbaar te maken 
nog minder. Tja, je hebt allerlei soorten feestjes maar 
als ik ergens van gruw is het wel van familiefeestjes. 
Het zijn de “je moet maar komen” feestjes. U kent dat 
wel. Ook wel “verplichte nummers” genoemd. Nu ben 
ik wel op een leeftijd gekomen waarbij ik denk “niets 
meer te moeten”, maar vooruit maar. Tenslotte is het je 
eigen familie en die is gelukkig niet al te groot. Meestal 
speelt alles zich af in de huiskamer in een kring, en 
hoe later je binnen komt des te ongemakkelijker je 
zitplaats wordt. Eerst volgt het handen geschud en 
daarna het behoedzaam binnendringen van zware 
parfumluchten om vervolgens de vrouwelijke gasten 
al kussend innig te begroeten. Als je dan eenmaal zit 
en iemand uit de kring moet naar de wc zal iedereen 
zich in een staande positie moeten verheffen om hem 
of haar te laten passeren. De kans is dan levendig 
aanwezig dat hij of zij dan het tafelkleed mee trekt 
met alle gevolgen van dien. Het kan ook voorkomen 
dat  iemand over een uitgestoken been op de grond 
sodemietert. Tante Bep zal dan spoorslags met veger 
en blik alsmede enkele keukendoeken aan komen hol-
len, om de schade tot een minimum te beperken. Oom 
Gerrit, het jarige feestvarken, vindt dat hij de olijkerd 
van de familie moet uithangen. Hij denkt zichtbaar 
na over een paar moppen, waarna iedereen nadat 
hij ze verteld heeft, knikkend bevestigt elke mop al te 
kennen. Gezellig! Maar ja, hij probeert in elk geval de 
stemming er in te brengen. Ondertussen heb ik dan 
al een paar keer heimelijk op m’n horloge gekeken of 
ik moeiteloos en zonder een eventuele aanstaande 
familieruzie het pand kan verlaten. Tja, te laat het ha-
zenpad kiezen is niet netjes maar te vroeg zeker niet. 
Al naar gelang het bier rijkelijk en sneller gaat vloeien 
worden de verhalen steeds sterker en ongeloofwaardi-
ger. Bovendien schijnt alcohol zijn invloed op de stem-
banden uit te kunnen oefenen, want men gaat steeds 
harder schreeuwen in plaats van op een beschaafd 
decibellen sterkte te converseren. Op zulke momenten 
breekt het zweet me uit en zou ik niets liever doen 
dan opstappen. Als dan ook nog de kleinkinderen van 
moppentapper Gerrit toestemming krijgen om hun 
tv-spelletjes op de tv te demonstreren wordt het echt 
tijd het feestje voor gezien te houden. Wegwezen dus! 
Natuurlijk zijn er ook hartstikke leuke feestjes, waar 
iedereen me voor mag uitnodigen. En feestjes zoals 
een 50-jarig lustrum van je tennisclub zal dan ook met 
vette letters in m’n agenda komen staan!

Leo Traa



VLTC Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi 2011

Sponsors

Op ons park wordt ook dit jaar weer het Open Dubbel Toernooi georganiseerd. 
Voor de zesde keer met Sporthuis Olympia als hoofdsponsor. 

11 juli t/m 17 juli
Noteert u maar vast in uw agenda!

Inschrijven uitsluitend mogelijk via www.vltcveldhoven.nl / sporthuis olympia toernooi



Clubkampioenschappen 2011

zaterdag 13 augustus t/m zondag 4 september
Alle senioren, junioren, aspiranten en veteranen worden van harte uitgenodigd.
Het toernooi wordt traditioneel gespeeld volgens een poulesysteem, waarbinnen iedereen per 
spelsoort meerdere wedstrijden speelt.

SENIOREN
Er zijn 6 sterkte categorieën, die gebaseerd zijn op de KNLTB - sterkteaanduiding zoals die op 
uw ledenpas staat vermeld, n.l.               2/3/4  -  5   -  6  -  7  -  8  -  9

Er kan in alle spelsoorten worden ingeschreven in een 35+ leeftijdscategorie. Indien er in vol-
doende inschrijvingen voor 35+ zijn, zullen binnen deze spelsoort een of meerdere 35+ poules 
worden gevormd. Men moet dit aangeven door naast de categorie ook het hokje 35+ aan te 
kruisen. De 35+ poulewinnaars komen gewoon in het afvalsysteem met de andere poulewin-
naars. 35+ zijn dames of heren, die geboren zijn in 1976 of eerder. Men is als 35+’er natuurlijk 
niet verplicht om hiervoor in te schrijven. 

Iedere categorie bestaat uit 5 spelsoorten.

	 ❏	 dames	enkelspel	 	 ❏	 heren	enkelspel
	 ❏	 dames	dubbelspel	 	 ❏	 heren	dubbelspel
	 ❏	 gemengd	dubbelspel

Maximaal mag u in 3 onderdelen inschrijven. Dit kunnen de verschillende spelsoorten zijn maar 
ook b.v. 2 enkelspelen en 1 dubbelspel (het tweede enkelspel moet dan wel in een hogere 
sterktecategorie zijn). U kiest zelf uw partner. Indien u voor dubbel inschrijft zonder partner, 
wordt u op een reservelijst geplaatst, waardoor u alleen geplaatst wordt als er iemand anders 
uitvalt. Men mag altijd in een hogere categorie inschrijven. Indien u weinig uren beschikbaar 
bent schrijf dan maar voor één onderdeel in. Stemt u even af met uw partner of u niet samen 
te veel speelbeperkingen hebt. 
Ook dit jaar zal er ook weer een categorie veteranen 60+. Dit zijn personen geboren in 1951 of 
eerder. Hier zullen we proberen om in 2 sterktecategorieën te spelen n.l. 6/7 en 8.
De spelsoorten zijn uitsluitend dubbels t.w. damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel.
Zijn er te weinig inschrijvingen voor een bepaalde sterktecategorie dan kan de wedstrijdleiding 
besluiten deze categorieën samen te voegen. Er wordt in principe overdag op de weekdagen 
gespeeld. (11.00, 14.00 en 16.00 uur) Als het nodig is kan de wedstrijdleiding besluiten om 
overdag in het weekend te spelen.



Clubkampioenschappen 2011 INSCHRIJVEN

Hoe kunt u inschrijven?

VIA INTERNET

Via onze internetsite 
www.vltcveldhoven.nl - 
formulieren vindt u speci-
ale formulieren waarmee 
u ook kunt inschrijven. 
De velden, gemerkt met 
een *, zijn verplicht om in 
te vullen. Denk hier goed 
aan want anders wordt 
het formulier geweigerd. 
Vul ook geen velden in die 
voor u niet van toepassing 
zijn. Als er eerder een for-
mulier op dezelfde com-
puter is ingevuld, worden 
automatisch de gegevens 
van toen ingevuld. Zijn 
deze gegevens van een 
huisgenoot begin dan met 
het wissen van alle gege-
vens via formulier wissen. 
Na het verzenden van 
het formulier krijgt u per 
omgaande automatisch 
een bevestiging van uw in-
schrijving. Controleer deze 
bevestiging nauwkeurig. 
Tot 10 juli kunt u ook nog 
wijzigingen aanbrengen, 
daarna niet meer.  

BIJGAANDE 
LOSSE 
FORMULIEREN

U kunt ook gebruik maken 
van bijgevoegd inschrijf-
forumlier. Hierop vult u 
alleen uw EIGEN beper-
kingen in dus NIET van uw 
dubbelpartner. Uw partner 
vult zijn/haar eigen beper-
kingen in. 
Er staan in het schema 
een aantal coderingen, die 
gebruikt worden voor het 
invoeren van de restricties 
in de computer. U hoeft 
zich daar niets van aan te 
trekken. 

INSCHRIJVING 
SLUIT

ZONDAG 10 JULI

JUNIOREN
Er mag voor 3 categorieën ingeschreven worden, indien men niet teveel restricties heeft.
Richtlijnen voor de categorie-bepaling:
Iedereen dient hier zorgvuldig rekening mee te houden! De jeugdcommissie heeft het recht om 
inschrijvingen in een niet juiste categorie te corrigeren.

Categorie A1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘94, ‘95, ‘96.
Categorie A2: Niet competitiespelers  geboren in de jaren ‘94, ‘95, ‘96.
Categorie B1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘97, ‘98, ‘99.
Categorie B2: Niet competitiespelers   geboren in de jaren ‘97, ‘98, ‘99. 
Categorie C1: Competitiespelers   geboren in de jaren ‘00 of later.
Categorie C2: Niet competitiespelers   geboren in de jaren ‘00 of later.

ASPIRANTEN
Op woensdagmiddag 31 augustus spelen de ASPIRANTEN (dus alle kinderen van de spelop-
vang, bal- en slagvaardigheid en minitennis) hun eigen clubkampioenschappen. 
Er wordt gespeeld onder begeleiding op “MINI-veldjes of een ¾ BAAN”.
Mochten door de weersomstandigheden de wedstrijdjes op woensdag niet door gaan, zullen 
deze	worden	verplaatst	naar	zaterdagmiddag	3	september.	De	finale	zal	plaatsvinden	op	zon-
dag 4 september. Dus houdt ook die dagen vrij.

ALGEMEEN
De	finales	worden	gespeeld	op	zondag	4	september	tegelijk	met	alle	andere	finales.
De kosten verbonden aan dit toernooi zijn voor senioren, junioren en veteranen € 3,50 per per-
soon per onderdeel. Voor de aspiranten is dit € 2,50. Dit bedrag moet worden voldaan voor uw 
eerste wedstrijd aan de wedstrijdleiding. 
Alleen junioren, die seniorencompetitie spelen of toestemming hebben van de JC / trainers, kun-
nen ook voor de senioren clubkampioenschappen inschrijven. 

Alle schema’s, uitslagen en ook het wedstrijdprogramma kunnen op onze internetsite worden 
gevolgd. Ook het toernooireglement kunt u vinden op www.vltcveldhoven.nl

Eventuele nadere informatie Co Crombeen, e-mail co.crombeen@onsbrabantnet.nl



Veldhovense 
Jeugd
Kampioenschap-
pen 2011

Deze worden gehouden 
van

7-18 september

Hou je op de hoogte via 
de website

www.vltcveldhoven.nl

De inschrijving  sluit
op 21 augustus 2011

Inschrijven voor het VTK Sporthuis Olympia Toernooi bij
“De Korrel“

Voor maar liefst de 24e keer wordt het vermaarde en nog altijd sprankelende VTK Sport-
huis Olympia Toernooi gespeeld. De Veldhovense Tennis Kampioenschappen, georga-
niseerd door tennisvereniging “De Korrel” uit Oerle, staan altijd garant voor een perfecte 
mix van sportieve strijd en Brabantse gezelligheid. Het VTK maakt voor de open single 
(3-4-5) onderdeel uit van het “Districts Masters Tenniscircuit 2011”.   

Datum:   18 t/m 26 juni 2011 
Locatie:   Tennispark “De Korrel” / Veldhoven
Spelsoorten:  Open categorie 3, 4 en 5 (HE-DE)
   17+ categorie 6, 7 en 8 (HE-DE)
   17+ categorie 3, 4, 5, 6, 7 en 8 (HD-DD-GD)
   45+ categorie 6, 7 en 8 (HD-DD-GD)
Inschrijvingen:  uitsluitend via de website www.tvdekorrel.nl
   maximaal twee onderdelen
   sluitingsdatum: 29 mei 2011     
Inschrijfgeld:  enkelspel € 8,00; dubbelspel p.p. € 8,00

Het toernooi is goed gekeurd door de KNLTB en is open gesteld voor leden die lid zijn 
van de KNLTB en in het bezit zijn van een geldige wedstrijdpas. Naast het sportieve 
aspect geniet het VTK Sporthuis Olympia Toernooi tevens grote bekendheid als podium 
van verbroedering en vriendschap. Het schitterend clubhuis “Baan 11”, is een soort 
“Veldhoven-huis” waar tijdens het toernooi van een hapje en een drankje wordt geno-
ten. De wedstrijden worden gespeeld op het veel geroemde smash-court. Kortom jong 
en oud, toptalent en net iets minder: sla je een leuke bal, schrijf je dan in voor het VTK 
Sporthuis Olympia Toernooi en beleef die onvergetelijke momenten van prachtig tennis 
in “Oer(s)-Veldhovense” sferen!

Interne Veteranenwedstrijden

In het afgelopen najaar hebben we weer onze onderlinge vetweds gehouden.  
Hiervoor hadden zich 25 deelnemers aangemeld, welke naar speelsterkte zijn ingedeeld 
in 2 poules van 8 en 1 poule van 9 spelers. Gespeeld zijn dubbels volgens het systeem 
met wisselende partners, waarbij iedereen in de poule 1x met en 2x tegen een bepaald 
persoon speelt en in totaal  max. 8 partijtjes speelt.  De samenstelling van het viertal is 
steeds wisselend. 
Dit systeem leverde totaal 46 partijtjes op. Verdeeld over 28 maan- en vrijdagen bete-
kende dat gemiddeld minder dan 2 banen per ochtend.

Komend najaar geven we voor de negende keer een vervolg aan deze wedstrijden in de 
maanden	sept.,	oct.	en	nov.	We	starten	op	maandag	5	sept.,	direct	na	de	finaledag		van	
de clubkampioenschappen.  De partijtjes worden ook nu weer op maandag- en vrijdag-
morgen	na	de	koffiepauze	gespeeld	rond	ca	10.00	h.		

Een inschrijfformulier, waarop tevens restricties aangegeven kunnen worden, staat 
elders in deze SERVICE. Uiterlijk 8 aug. dient dit ingeleverd te zijn bij: 
Piet de Jongh, Platteelstraat 22, 5504 GW, Veldhoven.

Landelijke en Districtscompetities
De landelijke en districtcompetitie lopen op het einde of zijn afgelopen.
Alle gegevens en informatie over de komende:
•	 de najaarscompetitie
•	 de winter-outdoorcompetitie
•	 de voorjaarscompetitie 2012
vindt u op onze website www.vltcveldhoven.nl

Dit geldt ook voor de interne wintercompetitie.



Eendags toernooien INSCHRIJVEN

Hoe kunt u inschrijven?

VIA INTERNET

Op onze internetsite 
‘www.vltcveldhoven.nl - 
online formulieren’ vindt 
u speciale formulieren 
waarmee u voor ieder 
toernooi afzonderlijk kunt 
inschrijven. 

LOSSE 
FORMULIEREN

Op de internetsite 
‘www.vltcveldhoven.nl - 
online clubblad’ kunt u bij 
de Service ook formulie-
ren vinden, die u na invul-
ling kunt inleveren bij
Paul van Veghel
De Dam 27
5504 TC Veldhoven.

SLUITING 
INSCHRIJVING

Familietoernooi
vrijdag 17 juni 2011

Thuisblijverstoernooi
vrijdag 15 juli 2011

Damesdubbeltoernooi
vrijdag 23 sept. 2011

Herendubbeltoernooi
zaterdag 1 okt. 2011

Familietoernooi   zondag 26 juni 2011
Dit is de kans om de familiebanden weer eens aan te halen. Opa’s, oma’s, neven , nichten,...... 
zelfs goede bekenden, dit is de kans om gezellig met elkaar een balletje te slaan. Ook niet 
leden zijn dus van harte welkom.
•	 U kunt alleen inschrijven per koppel
•	 Alle deelnemers worden op sterkte ingedeeld.
•	 Het inschrijfgeld is € 5,-

Thuisblijverstoernooi  zaterdagavond 23 juli 2011
Een zwoele zomeravond, swingende muziek en spannende wedstrijden.
•	 U kunt alleen individueel inschrijven
•	 De wedstrijden worden gespeeld van ca. 18.00 uur tot 23.00 uur
•	 Deelname vanaf 15 jaar.
•	 Het inschrijfgeld is € 2,50

Damesdubbeltoernooi zaterdag 1 oktober 2011
Als afsluiting van het seizoen wordt weer het bekende damesdubbeltoernooi gehouden. Na 
afloop	van	de	wedstrijden	eten	we	gezellig	met	elkaar.	Noteer	de	datum	alvast	in	uw	agenda.
•	 U kunt alleen inschrijven per koppel
•	 De wedstrijden beginnen om ca. 12.00 uur en de laatste wedstrijden zijn ca. 21.00 uur
•	 Om 18.00 uur eten we gezamelijk
•	 Deelname vanaf 18 jaar.
•	 Het inschrijfgeld is € 10,- p.p. inclusief eten. Dit moet altijd worden voldaan i.v.m. de bestel-

ling van de maaltijden.

Herendubbeltoernooi  zaterdag 8 oktober 2011
Als	afsluiting	van	het	seizoen	wordt	het	bekende	herendubbeltoernooi	gehouden.	Na	afloop	
van de wedstrijden wordt weer voor een gezellig etentje gezorgd.  
•	 U kunt alleen inschrijven per koppel
•	 De wedstrijden beginnen om ca. 12.00 uur en de laatste om ca. 21.00 uur.
•	 Om 18.00 uur eten we gezamelijk
•	 Deelname vanaf 18 jaar.
•	 Het inschrijfgeld is € 10,- p.p. inclusief eten. Dit moet altijd worden voldaan i.v.m. de bestel-

ling van de maaltijden.



Van de Jeugdcommissie

Kijkje binnen het Jeugd Tennis Veldhoven
Onze selectiejeugd, de JTV’ers van VLTC, heeft dit seizoen met tennissers van de andere Veldhovense verenigingen 
iedere week een extra training gevolgd: de Veldhoven Training. Deze training wordt nu voor het tweede jaar verzorgd 
door Edwin Uffink (vanuit Sportivity Service) en vindt plaats in sportcomplex de Heiberg.
Vanuit het Jeugd Tennis Veldhoven heeft een aantal van onze leden meegedaan met het Stedentennis. Stedentennis is 
een indoor tenniscompetitie voor junioren van ongeveer 12 t/m 20 jaar. Het stedentennisteam van JTV bestaat uit 16 
personen en is onderverdeeld in 4 categorieën: t/m 13 jaar, t/m 15 jaar, t/m 17 jaar en t/m 20 jaar.
De JTV’ers die niet deel konden nemen aan het Stedentennis hebben meegedaan met een aantal uitwisselingen met 
andere verenigingen. Dit seizoen is er gespeeld tegen de Merletten (Boxtel), Falcones (Valkenswaard)en de Kempen 
(Eersel). Er werden wedstrijdjes van 30 of 40 minuten gespeeld. Singles, dubbels, mixen en ook wedstrijden jong en oud 
door elkaar. Eerder hebben we ook een bostraining gedaan en verschillende teambuildingsactiviteiten.

Het leuke is dat de jonge getalenteerde jeugd van Veldhoven met elkaar kan trainen, wedstrijden kan spelen en zo genoeg uitdaging krijgt om voor de eigen 
vereniging behouden te blijven.
Hieronder volgt een impressie van de verschillende activiteiten, verteld door………

…..Anne en Marieke Masseling:
Bij een uitwisseling speel je tegen kinderen uit een andere regio. Je probeert dan zoveel mogelijk punten te scoren met je team. Het team dat won kreeg 
een prijs. De eerste 3 met de meeste punten kregen soms een extra prijsje. Tijdens de wedstrijd mogen andere kinderen je komen aanmoedigen. Je werd 
ook ingedeeld in een poule. Elke poule had zijn eigen kleur. Er werden enkels, dubbels en mixen gespeeld. 
We hebben tegen Eersel gespeeld. De eerste keer tegen Eersel moesten wij uit. Zij hadden toen de wisselbeker gewonnen. De tweede keer kwam Eersel 
naar ons. Sommige kinderen zaten in twee poules. De tweede poule speelde je op het laatst. Je speelde vaak met een wat ouder of wat jonger kind. Toen 
moesten ze de beker afgeven want, deze keer hadden wij gewonnen.
We hebben ook tegen Falcones gespeeld. De eerste keer tegen Falcones moesten we thuis. Toen zij gewonnen hadden, kregen zij de gele trui. Wie de 
meeste punten had gescoord mocht de wissel trui. De tweede keer gingen wij naar Falcones. Deze keer hadden we op het laatst een paar extra wedstrijdjes 
tot de 5 gespeeld op miniveld. Helaas hadden wij nu ook verloren.
Elke keer dat we tegen andere kinderen moesten, was het telkens een nieuwe uitdaging. Een van de leukste dingen was, dat er oudere of jongere kinderen 
je kwamen aanmoedigen. 
Het was wel jammer dat je soms niet won maar… iedereen heeft leuke en sportieve dagen gehad. Wij hopen dat er nog vele volgen!

…..Kim Moonen:
Ik ben Kim Moonen, 11 jaar. Dit was het eerste jaar dat ik met stedentennis mee mocht doen. Ik vond het echt super leuk, vooral het aanmoedigen van alle 
andere kinderen en het kijken naar elkaar. Het was ook super fijn als het even niet ging, dat dan de ouderen je kwamen coachen.
De puntentelling was een heel klein beetje anders, alleen ik merkte dat bijna niet. Ik heb ook weer een paar kinderen leren kennen. Je moet ook altijd tegen 
kinderen tennissen die je niet kent, dat vond ik wel leuk. Je moest ook steeds op andere ondergronden tennissen, sommige waren heel snel en sommige 
hetzelfde als bij de Heiberg. Ik hoop dat ik volgend jaar weer mag spelen.

..…Mitchell Cattenstart:
De Veldhoventraining is een training voor de beste tennissers van Veldhoven. Om daarbij te komen word je eerst door je trainer opgegeven om mee te doen 
aan de voorspeeldag. Dit is een gewone training en tijdens deze training kijkt de trainer van de veldhoventraining  (Edwin Uffink) wat je allemaal kan. Als je 
erbij zit heb je 1 keer in de week 1½ uur training. Aan het begin van het seizoen heb je eerst de teambuildingsdag, hier leer je de kinderen van je trainings-
groep beter kennen door middel van leuke spelletjes: o.a. een hindernisbaan, minitennis, voetbal, hockey, basketbal. Ook heb je nog uitwisselingen. Daar 
kan je je zelf voor opgeven. Bij deze uitwisselingen kun je de dingen proberen toe te passen die je hebt geleerd. Soms moet je bij deze uitwisselingen uit, 
maar soms speel je ook uit, bijv. bij Falcones of Eersel.
Ik vind het in ieder geval heel leuk en leer best veel nieuwe dingen.



Inschrijfformulier Interne Veteranen-wedstrijden 
  
 

 

Naam:…………………….              Roepnaam:……………….. 
 
Adres:…………………….              Postcode:…………………. 
 
Plaats:…………………….              Tel.nr.:……………………. 
 
E-mail:……………………. 
 
 
Maandag 
 
Dagnummer 

5/9 12/9 19/9 26/9 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Vrijdag 
 
Dagnummer 

9/9 16/9 23/9 30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

 
Bij verhindering het betreffende dagnummer doorkruisen. 
Formulier uiterlijk 8 aug. inleveren bij Piet de Jongh,  Platteelstraat 22,  5504 GW Veldhoven 
E-mail: pfdejongh@onsbrabantnet.nl 

 
 
 


