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VLTC  Service

Lintjesregen
Gedurende het Jubileumjaar werden verschillende 
onderscheidingen uitgereikt:

Loco-Burgemeester Nicole Ramaekers reikte een 
Koninklijke Onderscheiding uit aan BERRY SLIJK-
HUIS voor zijn vele vrijwilligerswerk en zijn grote 
verdienste voor VLTC

Vrijwilligersmedaille in Goud van de 
gemeente Veldhoven voor MART 
NOORDRAVEN



  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 

Leo
Hier stond normaal gesproken de bijdrage van 
Leo Traa.

Helaas Leo is dermate ziek dat hij te kennen 
heeft gegeven te willen stoppen met het schrij-
ven van stukjes voor de Service.

Wij vinden dit buitengewoon jammer want zijn 
stukjes doorspekt met veel humor waren vaak 
het eerste (en soms het enige) wat gelezen 
werd.

Leo wij wensen jou heel veel sterkte met alles 
wat jouw ziekte met zich mee brengt.

Redactie

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 
RS�X��PHOGW�GH�9DQ�ƆƆƆƆƆ�DDQ�ELM�6WDQMD��

Deze laatste “papieren” Service in 
2012 staat uiteraard in het teken van 
ons Gouden Jubileum jaar. De afge-
lopen dagen heb ik menig verslag 
voorbij zien komen. Dat maakt het 
schrijven van dit voorwoord voor mij heel eenvoudig; ik zou kunnen 
volstaan met een verwijzing naar de vele enthousiaste inzendingen. 
De terugblik op de 50 jarige historie van onze club heb ik in mijn 
speech tijdens hét feestweekend op 9 en 10 juni al gegeven, terug te 
vinden op onze website.
Daarom wil ik hier mijn eigen gevoel van dit bijzondere jaar met jullie 
delen. En dan kan ik niet anders dan te beginnen de Jubileumcom-
missie met haar onvolprezen voorzitter Ivo Gijsbers nogmaals van 
harte te bedanken voor het vele werk. En vooral voor het getoonde 
plezier dat ik van jullie heb gezien en voor het enorme succes van 
alle evenementen die jullie hebben georganiseerd. 
Ik heb even door de mails gescand die ik in mijn mailbox onder “Jubi-
leum 2012” heb staan. Dat zijn er ruim 250. Hoe zal de mailbox van 
de commissie er uit zien, denk ik dan. In de mijne staan hartverwar-
mende gelukwensen van zowel leden, oud leden en relaties uit het 
verleden en heden. Dat geeft me bij het herlezen opnieuw een gevoel 
van trots en dankbaarheid. Bij elk geslaagd evenement heb ik dat 
ervaren en hopelijk ook overgebracht aan jullie. 

Ik zou de voor mij meest treffende evenementen uit de grote reeks 
hier kunnen memoreren, maar daarmee zou ik te kort doen aan de 
rest. Ze waren allemaal TOP, zonder één uitzondering. Toch doe ik 
het. Ik herinner me nog goed ons feestweekend met de koninklijke 
onderscheiding voor Berry Slijkhuis. Verder de succesvolle Veldho-
vense Jeugd Kampioenschappen met onze eigen Ralph Zoetekouw 
als winnaar en met de clinic van de gedreven Raemon Sluiter onder-
steund door onze eigen toppers en Sportivity Service. En tot slot de 
afsluiting van dit jubileumjaar met het Steunpilarenfeest twee weken 
geleden in de sfeer van “Ik hou van Holland” met de toekenning van 
de Gouden vrijwilligersmedaille aan Mart Noordraven door wethouder 
Maarten Prinsen, namens de Gemeente Veldhoven.

Ruim 120 gasten mochten wij verwelkomen met opvallend veel 
jongeren. Hopelijk wordt  dit een trend en mag ik bij de aanstaande 
Algemene Leden Vergadering de voorzittershamer overdragen aan 
een van onze jongere enthousiaste leden.

Wij zijn werkelijk een unieke club. Clubgevoel staat daarom weer 
centraal in het nieuwe beleidsplan. ”Gezelligheid en sfeer” zijn en blij-
ven kernwaarden van onze vereniging en die moeten wij koesteren, 
zoals we ook onze ruim 100 vrijwilligers koesteren.

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen van deze bijzondere 
Service en alvast hele fijne Feestdagen met Sinterklaas, Kerst en de 
Jaarwisseling.

Gustav van Geloven
voorzitter  



 Digitale Nieuwsbrief
Aanlever- en 
verschijningsover-
zicht VLTC digitale 
nieuwsbrief:

Januari 2013:
7 alles binnen bij 
 Grapic Match (GM)
14 uitgave nieuwsbrief

Februari 2013:
Geen nieuwsbrief

Maart 2013:
11 alles binnen bij GM
18 uitgave nieuwsbrief

April 2013:
8 alles binnen bij GM
15 uitgave nieuwsbrief

Mei 2013:
13 alles binnen bij GM
21 uitgave nieuwsbrief

Juni 2013:
10 alles binnen bij GM
17 uitgave nieuwsbrief

Juni 2013:
1 alles binnen bij GM
8 uitgave nieuwsbrief 

Augustus 2013:
12 alles binnen bij GM
19 uitgave nieuwsbrief 

September 2013:
9 alles binnen bij GM
16 uitgave nieuwsbrief 

Oktober 2013:  
Geen nieuwsbrief

November 2013:
4 alles binnen bij GM
11 uitgave nieuwsbrief 

December 2013:  
Geen nieuwsbrief

NIEUWS over de ‘digitale VLTC 
nieuwsbrief’
VLTC was de 1e tennisvereniging in Veldhoven 
met een eigen website op het World Wide Web. 
Sinds 31 mei 1999 om precies te zijn. Onze web-
site is in de loop van de jaren aangepast aan de 
tands des tijds en nog altijd redelijk van deze tijd. 
Hierover later meer, hoop ik…

VLTC was ook de 1e tennisvereniging in Veld-
hoven met een eigen digitale nieuwsbrief. Een 
nieuwsbrief met op dit moment een bereik van 
meer dan 500 e-mailadressen van (oud) leden 
en sponsors.

 De nieuwsbrief heeft binnen VLTC een eigen 
plek verworven en dat verandert niet. Wat   
wel verandert is de ‘gestaltegever’ van dit 
maandelijkse bulletin. Enige tijd geleden heb  

 ik het VLTC bestuur verzocht uit te zien naar  
 een vervanger en dat is gelukt, het zijn er  
 zelfs 2 geworden! Vervangsters om precies  
          te zijn.

Vanaf januari 2013 zullen Debbi Derks en Wendy Dillen (u kent de dames ongetwijfeld van 
VLTC en anders van hun bedrijf Graphic Match, www.graphicmatch.nl), het stokje van me 
overnemen. De VLTC nieuwsbrief komt/blijft*) hiermee in uitstekende en professionele han-
den.  

Wat houdt deze verandering concreet in:
de commissies en de leden van VLTC bepalen wat er in de nieuwsbrief komt; alle tek-
sten en foto’s dienen vanaf januari a.s. door de leden en de commissies van VLTC zelf 
te worden aangeleverd; hiervoor komt binnenkort een e-mailadres beschikbaar;
Er is een aanlever- en verschijningsoverzicht gemaakt dat u hieronder aantreft;
Wendy en Debbi maken de nieuwsbrief op en verzorgen de digitale verzending; 

Vanachter mijn scherm wens ik Debbi en Wendy net zoveel plezier toe als waarmee ik de 
afgelopen jaren de VLTC nieuwsbrief heb mogen maken.
CU op de tennisbaan!

Ivo Gijsbers

*) doorhalen wat niet van toepassing is…

P.S. Altijd al een website van een springlevende tennisvereniging willen beheren? Meld je 
dan snel via webteam@vltcveldhoven.nl 
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Noot van het bestuur

De afgelopen jaren heeft Ivo zich met veel enthousiasme ingezet voor de Digitale Nieuws-
brief. Op zijn geheel eigen wijze, waar humor een belangrijke rol speelt, heeft hij hier kleur 
aan gegeven.
Ivo heeft te kennen gegeven met het beheer van de Website en de Digitale Nieuwsbrief 
vanaf januari 2013 te willen stoppen.

Wij willen Ivo enorm bedanken voor alle creativiteit.



Lid worden van VLTC.........dat kan..........

1962 - 2012
50 jaar VLTC Veldhoven

‘t Zit erop...

Na enkele maanden van voorbereidingen mochten wij, de 
lustrumcommissie van VLTC, op 15 januari jl. ons lustrumjaar 
RI¿FLHHO�JDDQ�RSHQHQ��1X��]R¶Q����PDDQGHQ�ODWHU��]LW�KHW�HU�DO�
weer op.
Jammer, jammer en nog eens jammer. Maar aan alle leuke 
evenementen komt een eind, ook aan het feestelijke lustrum-
MDDU�YDQ����MDDU�9/7&�

$OV�YRRU]LWWHU�YDQ�GH�9/7&�OXVWUXPFRPPLVVLH�NLMN�
LN�PHW�HQRUP�YHHO�SOH]LHU�WHUXJ�RS�]RZHO�GH�YRRU-
EHUHLGHQGH�ZHUN]DDPKHGHQ�DOV�GH�IHVWLYLWHLWHQ�
]HOI��7RHQ�LN�UXLP���MDDU�JHOHGHQ�GRRU�KHW�EHVWXXU�
gevraagd werd of ik bereid was de organisatie 
YDQ�GH�IHVWLYLWHLWHQ�URQGRP�KHW����MDULJ�EHVWDDQ�
YDQ�RQ]H�YHUHQLJLQJ�RS�PH�WH�QHPHQ��KRHIGH�LN�
niet lang na te denken. Het antwoord was: ‘ja, ik 
ZLO¶��,N�ZLVW�WRHQ�QRJ�QLHW�GDW�GH�FRPPLVVLHOHGHQ�
ZDDUPHH�ZH�KHW�OXVWUXP�LQ������RUJDQLVHHUGHQ��
RS�JHHQ�XLW]RQGHULQJ�QD��RRN�µMD��LN�ZLO¶�]RXGHQ�
]HJJHQ�
�����ZDV�PRRL��PDDU�����������MDDU�9/7&��GDDU�
ZLO�MH�WRFK�HFKW�ELM�]LMQ��

���MDDU�9/7&�PRFKW�HHQ�ELM]RQGHU�OXVWUXPMDDU�ZRUGHQ�HQ�
daarom werd de commissie versterkt met wat specialisten en 
JURHLGH�]H�XLW�WRW�HHQ�FOXSMH�YDQ����µPDQ¶��HLJHQOLMN�[�����ZDQW�
RRN�GH�PHHVWH�HHJD¶V�VSURQJHQ�WLMGHQV�GH�IHVWLYLWHLWHQ�JHUHJHOG�
bij, waarvoor heel veel dank).

Helaas gaf Leo Traa al vrij snel na de start aan dat hij om 
JH]RQGKHLGVUHGHQHQ�JHHQ�GHHO�PHHU�YDQ�GH�FRPPLVVLH�XLW�NRQ�
maken. Voor u, voor ons maar vooral voor Leo erg sneu omdat 
ZH�KLHUGRRU�]LMQ�DOWLMG�ZHHU�VSUDDNPDNHQGH��JUDSSLJH��VRPV�
LHWZDW�VFKHUSH�HQ�DFWXHOH��OXVWUXP�DQHNGRWHV�PRHVWHQ�PLVVHQ��
Leo, nogmaals sterkte gewenst!

Het lustrum op een rijtje of lustrumfeitjes:

�� De lustrumcommissie vierde tijdens het organiseren ook 
��JHERRUWHV��-DQQH�YDQ�GHU�:HLGH��SUDFKWLJH�GRFKWHU�YDQ�
FRPPLVVLHOLG�,QJH�YDQ�GHU�:HLGH�YDQ�+RXW�HQ�'DYH�YDQ�
GHU�:HLGH�HQ�%UDP�ZRQGHUER\�YDQ�0DULHNH�.RXZHQEHUJ�
HQ�/HRQ�%HUNHUV��'H�QLHXZJHERUHQHQ�RQWYLQJHQ�HHQ�
unieke lustrumromper en vele felicitaties;

�� Ter ondersteuning van ons lustrum en de communicatie 
KLHU�RPKHHQ�YLHUGH�RQV�SDSLHUHQ�FOXEEODG�LQ������KDDU�
rentree;

�� Ook openden we een speciale VLTC Facebook-pagina ter 
JHOHJHQKHLG�YDQ�RQV����MDULJ�EHVWDDQ��GH]H�EOLMIW�QDWXXUOLMN�
LQ�GH�OXFKW�HQ�X�NXQW�µP�QRJ�VWHHGV�µOHXN�YLQGHQ¶�RS�ZZZ�
vltcveldhoven.nl;

�� :H�RUJDQLVHHUGHQ���OXVWUXPHYHQHPHQWHQ�W�Z���GH�VSHW-
WHUHQGH�RSHQLQJ�RS����MDQXDUL���KHW�µHFKWH¶�OXVWUXPZHHN-
HQG�RS������HQ����MXQL���GH�9-.�WHQQLVFOLQLF�PHW�5DHPRQ�

6OXLWHU�HQ�6SRUWLYLW\�6HUYLFH�RS����VHSWHPEHU�HQ�KHW�ZHHU�
in de oude glorie opgepoetste jeugdkamp;

�� 7LMGHQV�GH]H���HYHQHPHQWHQ�NUHJHQ�ZH�KHW�ZHHU�ZDDURS�
we hoopten, prachtig weer;

�� Het spetterende openingstoernooi in winterse sferen op 15 
MDQXDUL�PRFKW�]R¶Q�����WHQQLVVHUV�HQ�����µHWHUV¶�RQWYDQ-
JHQ��DDQJHYXOG�PHW�QRJ�ZDW�µORVVH¶�VXSSRUWHUV�]R¶Q�����
EH]RHNHUV�

�� 7LMGHQV�KHW�OXVWUXPZHHNHQG�RS��������MXQL�GHGHQ�HU�����
WHQQLVVHUV�PHH�DDQ�KHW�WRHUQRRL�RS�]DWHUGDJ�HQ�DWHQ�HU�
UXLP������RXG��OHGHQ�HHQ�KDSMH�PHH�YDQ�KHW�GRRU�5RXWH�
66 Food & Fun aangerichte walking dinner buffet dat in het 
WHNHQ�VWRQG�YDQ�KHW�(.�YRHWEDO��+HW�µOLHS¶�SHUIHFW�HQ�KHW��

� ZDV�RYHUKHHUOLMN��*HVFKDW�ZRUGW�GDW�HU�]R¶Q��
� ����SHUVRQHQ�GH�UH�QLH��KHW�GLQHU��GH�YRHW��
� EDOZHGVWULMG�HQ�GH�IHHVWDYRQG�EH]RFKW�KHE�
 ben....
�� 'DDUQD�NHNHQ�ZH�PHW�]¶Q�DOOHQ�1HGHUODQG����
� 'HQHPDUNHQ�LQ�GH�6WHN�HQ�ELM�%DVNR��������
�� 'H�VDPHQZHUNLQJ�PHW�RQ]H�EXXU�%DVNR��
 verliep meer dan perfect. De lustrumcom- 
 missie wil hen hiervoor nogmaals hartelijk  
 bedanken!;
�� 5XLP����¿HWVHUV�VWDSWHQ�]RQGDJPRUJHQ��
� GH���H�RS�KXQ�VWDOHQ�URV�YRRU�GH�WUDGLWLR��
� QHOH�OXVWUXP¿HWVWRFKW��]LM�KDDOGHQ�DOOHQ�GH�¿��
� QLVK�HQ�OXQFKWHQ�ELM�¶W�:LWYHQ«GH�JHERRUWH-

grond van VLTC Veldhoven;
�� ���/HGHQ�HQ�DDQKDQJ�GHGHQ�]RQGDJPLGGDJ�PHH�PHW�GH�

]HVNDPS��YHOHQ�YDQ�KHQ�NHNHQ�XLW�QDDU�GH�OHYHQGH�VMRHO-
EDN���HQ�KLM�ZDV�HU�ZHHU��2RN�]LM�KDDOGHQ�DOOHQ�GH�¿QLVK��LQ�
YHHO�JHYDOOHQ�ZHO�PHW�HHQ�QDWWHU�SDN�GDQ�GH�¿HWVHUV�

�� &D������EDOORQQHQ�YHUWURNNHQ�ODWHU�GLH�PLGGDJ�PHW�
onbekende bestemming. Zij deden mee aan de ballonnen-
wedstrijd, we kregen 16 kaartjes uit den lande retour. De 
EDOORQ�PHW�GH�ODQJVWH�µDGHP¶�ODQGGH�LQ�:ROYHJD��

�� 'H�OXVWUXPWRPEROD�PHW�SUDFKWLJH�SULM]HQ��EHODQJHORRV�
beschikbaar gesteld door vele sponsors die VLTC een 
warm hart toe dragen, leverde uiteindelijk een bedrag 
YDQ�¼�������RS�YRRU�KHW�5RQDOG�0F'RQDOG�+XLV�=XLGRRVW�
%UDEDQW�WH�9HOGKRYHQ��WLMGHQV�GH�9-.�WHQQLVFOLQLF�ZHUG�
GH�FKHTXH�GRRU�RQ]H�YRRU]LWWHU��*XVWDY�YDQ�*HORYHQ��
VDPHQ�PHW�5DHPRQ�6OXLWHU�RYHUKDQGLJG�DDQ�0DQXHOD�YDQ�
Veldhuisen;

�� 2S����VHSWHPEHU�MO��WUDGHQ�]R¶Q����MHXJGOHGHQ�YDQ�GH�
diverse Veldhovense tennisverenigingen, aangevuld met 
ZDW�MHXJGLJH�KRFNH\HQGH�WHQQLVVHUV�YDQ�%DVNR��DDQ�YRRU�
GH�9-.�OXVWUXPFOLQLF�R�O�Y��5DHPRQ�6OXLWHU��KHW�ZHUG���
JURRW�IHHVW��HHQ�H[WUD�EHGDQNMH�LV�HU�QRJ�YRRU�6SRUWLYLW\�
6HUYLFH�HQ�KXQ�PDQQHQ�HQ�RQ]H�WUDLQHU�)UDQN�%LHUKXL]HQ��
(ULN�*RPPHUV��5RE�-DQVVHQV��-RFKHP�0RO��H[�9/7&��QX�
7&�9ROOH\���6WLMQ�6LPRQV��79�GH�.RUUHO��HQ�+DV�9HURXGHQ�
die het feest helemaal compleet maakten;

�� 7LMGHQV�GH�GHPRQVWUDWLHZHGVWULMG�WXVVHQ�5DHPRQ�HQ�+DV�
YV�-RFKHP�HQ�6WLMQ�ZDUHQ�HU�UXLP�����WRHVFKRXZHUV��=LM�
]DJHQ�SUDFKWLJH�EDOZLVVHOLQJHQ�HQ�OXGLHNH�WHQQLVPRPHQ-
WHQ�XLWJHYRHUG�ZRUGHQ�GRRU�HHQ�NRSSHO�µRS�OHHIWLMG¶�PHW�
een licht opkomend buikje maar doordrenkt van techniek 
en de wil om te winnen tegen een jeugdig en technisch 
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ga naar www.vltcveldhoven.nl

YRRUEHHOGLJ�VSHOHQG�NRSSHO�GDW�GH�WRHNRPVW�QRJ�YRRU�]LFK�
KHHIW���GH�µRXGMHV¶�ZRQQHQ�QHW«�

�� HQ�GDQ�WRW�VORW�KHW�9/7&�-HXJGNDPS�LQ�(VEHHN«MDPPHU�
dat we de sfeer van dit prachtige weekend niet kun-
nen laten voelen op papier. De VLTC jeugd heeft er van 
JHQRWHQ�HQ�QLHW�DOOHHQ�GH�MHXJG«�=R¶Q����MHXJGOHGHQ�HQ�
RXG�MHXJGOHGHQ�YHUPDDNWHQ�HU�]LFK�R�D��PHW�]DQJ��VSHO��
NHWHQ��YRHWEDO��¿�NNLH�VWRNHQ��À�LUWHQ��KHHUOLMN�HWHQ��5LN\��
-RKQ�HQ�(GG\�%('$1.7����ODFKHQ�HQ�QRJ�YHHO�PHHU��8LW�
welingelichte bron hebben we inmiddels vernomen dat de 
FRPPLVVLH�JUDDJ�YHUMRQJG«HQ�GH]H�MRQJHUHQ�VWDDQ�LQPLG�
GHOV�WH�GULQJHQ��/HXN�RRN�GDW���YDQ�GH�DDQZH]LJH�RXGHUH�
jeugdleden de moeite genomen heeft een sfeerimpressie op 
SDSLHU�WH�]HWWHQ�

��
¶W�=LW�HURS«RI�WRFK�QRJ�QLHW�KHOHPDDO«

1HHQ��HU�ZDUHQ�QDPHOLMN�QRJ���KHOH�ELM]RQGHUH�JHOHJHQKHGHQ�GLW�
jaar! 

Drie? 

-D��WZHH�KHHIW�X�HU�RS�]DWHUGDJ���MXQL�]HOI�PHH�NXQQHQ�PDNHQ�
toen VLTC-er in hart en nieren, Berry Slijkhuis, uit handen van 
RQ]H�/RFR�%XUJHPHHVWHU�1LFROH�5DPDHNHUV�HHQ�.RQLQNOLMNH�2Q�
GHUVFKHLGLQJ�RQWYLQJ�YRRU�]LMQ�YHOH�YULMZLOOLJHUVZHUN�GH�DIJHORSHQ�
MDUHQ�HQ�]LMQ�JURWH�YHUGLHQVWH�YRRU�9/7&�LQ�KHW�ELM]RQGHU��'H�NHUV�
RS�RQ]H�OXVWUXPWDDUW�]XOOHQ�ZH�PDDU�]HJJHQ«
(Q«GDDUQDDVW�RQWYLQJ�Frans Langereis, VLTC-er van het 
HHUVWH�XXU��HQ�GXV����MDDU�OLG�KHW�HUH�OLGPDDWVFKDS�YDQ�RQ]H�
YHUHQLJLQJ�XLW�KDQGHQ�YDQ�RQ]H�YRRU]LWWHU��)UDQV�HQ�%HUU\�YDQ�
KDUWH�SUR¿�FLDW��

8KKK«KHW�ZDUHQ�WRFK���ELM]RQGHUH�JHOHJHQKHGHQ«LN�WHO�HU�
PDDU��«NORSW�

«RS�KHW�PRPHQW�GDW�GH]H�OHWWHUV�KXQ�ZHJ�QDDU�KHW�VFKHUP�
vinden via mijn toetsenbord staan we aan de vooravond van het 
9/7&�6WHXQSLODUHQIHHVW�RS�]DWHUGDJ���QRYHPEHU��GH�DYRQG�YDQ�
GH��H�ELM]RQGHUH�JHOHJHQKHLG�

:DQQHHU�X�GLW�OHHVW�LV�KHW�DO�ZHHU�PLGGHQ�QRYHPEHU�HQ�ZHHW�X�
LQPLGGHOV�GDW�ZH�QRJ�HHQ�HFKWH�9/7&�HU�LQ�KHW�]RQQHWMH�KHEEHQ�
PRJHQ�]HWWHQ�YRRU�]LMQ�YHOH�YULMZLOOLJHUVZHUN�HQ�LQ]HW�YRRU�RQ]H�
vereniging. Mart Noordraven�RQWYLQJ�WLMGHQV�RQ]H�MDDUOLMNVH�
vrijwilligersavond uit handen van wethouder Maarten Prinsen de 
Gouden Vrijwilligersmedaille van de Gemeente Veldhoven. Mart 
Noordraven van harte!

Graag wil ik jullie, leden, oud-leden, sponsors, helpende handen 
en hen die ik vergeten ben, namens de lustrumcommissie 
EHGDQNHQ�YRRU�GLW�SUDFKWLJH�OXVWUXPMDDU��:LM�KHEEHQ�KHW�JUDDJ�
georganiseerd en er ook nog eens enorm van genoten!

����«���MDDU�9/7&�9HOGKRYHQ«¶W�]LW�HURS«
JUDDJ�WRW�����«���MDDU�9/7&�

Namens de VLTC Lustrumcommissie,

,YR�*LMVEHUV
�YRRU]LWWHU�OXVWUXPFRPPLVVLH��
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Vrijdag 8 juni 2012   …3 Uurkes Vurraf
…de start van het VLTC lustrumweekend…

De ideale warming-up voor wat ons allemaal nog te wachten staat op de zaterdag en de zondag…maar 
net als met tennis stormen we meestal liever direct de baan op om een balletje te slaan zonder te rekken 
of te strekken…
Niet echt druk dus, wel gezellig overigens met dweilorkest Krankjorum uit Eersel…het werden uiteindelijk 
4-uurkes Vurraf…

Zaterdag 9 juni 2012    
 ... Tennistoernooi ... Oud kampioenen  ...  Nostalgie tennis  ...

Bij een 50 jarig bestaan van een tennisvereniging, mag natuurlijk een toernooi niet ontbreken.
Op zaterdag 9 juni werd er dan ook door 144 tennissers aan deelgenomen. Onder heel mooie weersom-
standigheden, werd er fanatiek om de punten gestreden, met als gevolg dat we op zondag de diverse 
winnaars in het zonnetje konden zetten. 
Vanwege dit bijzondere lustrum hadden we uitnodigingen gestuurd aan alle oud clubkampioenen om nog 
eens een balletje te komen slaan. Zeer velen hadden hier gehoor aan gegeven en het talloze publiek kon 
nog zien dat ze het spelletjes nog steeds niet verleerd zijn. Vader en zoon Marcel en Roland Mol namen 
het bijv. op tegen vader en zoon John en Remco Jansen, clubiconen Annemieke van Geffen en Eric Gom-
mers waren aanwezig en vele andere waaronder Joep Caers en de momenteel in Amerika verblijvende 
Kristel Sanders. Van andere oud kampioenen kregen we mailtjes, dikwijls van ver weg, o.a. uit Amerika 
(Nicole Bloemheuvel), Italië (Annelies v.d.Heijden), Griekenland (Christy Hanegraaf) en Zwitserland (Karin 
Gökemeijer) met de mededeling, dat ze jammer genoeg niet konden komen.
Als laatste werden de houten rackets uit de klemmen gehaald en werden de receptiebezoekers getrak-
teerd op een heuse, in het smetteloos wit gespeelde, tenniswedstrijd uit de jaren 60. Marjon, Corrie, 
Pieter en Peter lieten zien dat ze ook met dit materiaal uit de voeten konden.
Alles bij elkaar een super leuk evenement.
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Zaterdag 9 juni 2012
…  Walking Dinner  …

Na de receptie stond er een oranje legioen te wachten op het EK buffet. De crew van Route 66 had heerlijke 

gerechten bereid helemaal in stijl van het EK. “Duitse worsten”, een “Deense wrap”, een Portugese lekkernij 

en een lekker Hollands visje. 

Nadat iedereen lekker had gegeten schoof men zowel binnen als buiten voor de grote schermen aan om de 

wedstrijd Nederland-Denemarken te bekijken. De bladen bier vlogen over de bar en iedereen was gekleed in 

HHQ�RUDQMH�RXW¿�W��'H�6WHN�]DW�YRO�PHW�ERQGFRDFKHV�PDDU�KHODDV�PRFKW�GLW�QLHW�EDWHQ�HQ�ZHUG�GH�ZHGVWULMG�JH�
wonnen door Denen. Dit mocht echter de pret niet drukken, want na de wedstrijd stond “Zomaar een bandje” 

klaar, om de stemming weer in de VLTC ploeg te brengen.

Het was nog lang onrustig in Veldhoven.

Zondag 10 juni 2012
… de Fietstocht  …

1DWXXUOLMN�NDQ�GH�¿�HWVWRFKW�QLHW�RQWEUHNHQ�WLMGHQV�KHW�OXVWUXPZHHNHQG��=RDOV�RRN�ELM�GH�RYHULJH�DFWLYLWHL�
ten was het weer uitstekend. Met ongeveer 75 deelnemers gingen we in groepjes van start. Deze keer niet 

richting de Kempen, maar rondom Eindhoven en Waalre. We werden verrast door de diverse mooie stukjes 

natuurschoon. Tijdens de rit moesten aan de hand van foto’s letters worden verkregen voor de slagzin. Het 

pauze adres was bij ’t Witven, waar het 50 jaar geleden voor VLTC allemaal begon. Voor sommigen sentiment 

en voor anderen een nieuwe ervaring. In ieder geval wel heel leuk dat we hier konden lunchen, want enkele 

dagen daarna zou het “paviljoen” gesloopt worden. Hier werden ook door de verschillende groepjes naar 

antwoorden gezocht op de vragen die betrekking hadden op VLTC en algemene vragen. Het tweede gedeelte 

van de rit ging richting Riethoven om tenslotte te eindigen bij VLTC op de Korze. Voor diegenen die de route 

DOVQRJ�RI�QRJPDDOV�ZLOOHQ�¿�HWVHQ�ZLO�LN�YHUZLM]HQ�QDDU�GH�9/7&�VLWH��
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Zondag 10 juni 2012
… de Zeskamp  …

Tijdens het lustrumweekend waren we te gast op een zonovergoten hockeyveld bij Basko.
Het geheel zag er zeer kleurrijk uit met de grote opblaasspelen zoals het steeds spectaculaire en waterrijke 
levende sjoelbak. Het prachtige weer zorgde ervoor dat we volop konden genieten van dit spel en het niet 
koud konden krijgen.
Met vol enthousiasme gingen de deelnemers, van zeer klein tot de gemiddelde leeftijd van start.
Een team van alleen maar jonge meiden was amper te temperen en zij streden door tot de benen en billen vol 
krassen en rode strepen zaten.
Ook op de kleinere onderdelen werd weer keihard gestreden om de eer en de prijzen. Met volle snelheid ging 
men met de kliko met daarin een passagier op weg naar de kruiwagen voor de volgende hindernis. Zelfs een 
rolstoel werd ingezet om alle obstakels te passeren.
Op deze zeskamp zie je dat de teamgenoten bij VLTC meer dan geweldig is en moegestreden en voldaan 
keken de deelnemers weer terug op een geweldig activiteit waarbij de vaders een grote stimulerende rol 
speelden.
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Zondag 10 juni 2012
… de Ballonnenwedstrijd  …

Inmiddels een traditie tijdens elk lustrum bij VLTC: de ballonnenwedstrijd voor 

de ‘allerkleinsten’...maar ook dit jaar vonden sommige pappa’s het erg leuk een 

ballonnetje op te laten....

Het was wel weer even blazen maar uiteindelijk lukte het de lustrumcommissie 

om de ca. 100 ballonen ruim op tijd gereed te hebben voor hun tocht naar het 

onbekende. Zo’n 50 kinderen en ballonliefhebbende ouders verzamelden zich 

tegen de klok van vijven op baan 1 en 2 om hun ballon, inclusief adreskaartje, 

op te laten. Het is en blijft een prachtig gezicht al die ballonnen, al die kleuren, 

de gespannen gezichtjes en het levert dan ook schitterende foto’s op. 

Na het bevrijdende telefoontje door Peter Saris met Eindhoven Airport konden 

de ballonnen eindelijk het luchtruim kiezen...en dat deden ze...tja, de een wat 

minder ver dan de ander...de dichtstbijzijnde ballon vonden we... op baan 1 in 

een boom. Maar er waren ook ballonnen die de straalstroom al snel te pakken 

hadden. Van Eindhoven tot Barchem en van Hall tot Wolvega ontvingen we 

kaartjes retour. Hieronder vind je de kids van wiens ‘ballon’ we een berichtje 

kregen met daarachter de vindplaats. 

Max Beerens Gemert

Stijn van Rooij  Erp

Elvira Valinaki Zwolle

Jort Kuijken Barchem...of all places...

Gijs Willems Schoonebeek (op zoek naar helium zeker?)

Thomas Clesca Beek en Donk

Gijs Vermelis Eindhoven

Sigrid van der Sommen Elst (Gelderland)

Sophie Croonen Hall...in Nederland...

Daan Croonen Arnhem

Elke Willems Arnhem

Lex van Geloven(Miami) Wolvega...wie gaat hem deze prijs brengen 

Janneke van Gerwen Oosterbeek

Julian van de Mortel Veldhoven

Rik Voermans Nunspeet

Kay van de Wiel Helmond

Tijdens de VJK tennisclinic van Raemon Sluiter en Sportivity Service t.g.v. ons 

50-jarig bestaan ontvingen de winnaars van wie de ballon het verste kwam een 

cadeaubon en een snoepzak.
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Vrijdag 5 oktober 2012
…  het Jeugdkamp  …

Het was al weer even geleden, maar in het kader van het lustrumjaar zijn 

we op kamp geweest. De commissie heeft er lang naar uit gekeken en 

op 5 oktober was het weer zover. Als vanouds vertrokken we vanaf VLTC 

met diverse auto’s op naar de kamplocatie in Esbeek. Voor uw idee: niet 

alleen waren er veel kinderen bij die nog nooit op kamp waren geweest, 

ook werden we vergezeld door de ‘oude garde’. Zij hadden gehoor gege-

ven aan onze oproep om nog eenmaal mee te gaan. En met succes! Dit 

leverde een waanzinnig enthousiaste mix op van deelnemers. Dit keer 

was het thema ‘Olympische Spelen’, waardoor bij ieder spel een strijd 

ontstond om de medailles, met een heuse medaillespiegel gedurende 

het weekend. Een kleine greep uit de spelen: het gyrosspel, smokkelspel 

(om Griekenland in de euro te behouden), 6-kamp, strijdwagen bou-

wen, zeepbaan, minute-to-win-it, de jongens tegen de meisjes, en nog 

veel meer. Befaamd was voorheen het buffet en ook ditmaal voldeed dit 

volledig aan de verwachting; een compleet Grieks buffet van Gyros tot 

varkensstoofpot en salades. U begrijpt, we zijn niets tekort gekomen.

Vanuit deze positie willen we graag iedereen bedanken die mee is 

geweest zowel deelnemers, begeleiders als hulp. Wat ons betreft voor 

herhaling vatbaar, hopenlijk voor jullie ook!

Ingezonden verslag van Piet Neggers over het jeugdkamp.

Voorgaande jaren dat ik meeging naar het jeugdkamp van de mooiste tennisvereniging van Veldhoven had 

ik er al weken zin in, en hadden we het weken van te voren op de training al met elkaar over het aanstaande 

jeugdkamp. Dat geeft aan hoe goed de organisatie van het jeugdkamp door de jaren heen was, elk jaar kregen 

we weer een super leuk weekend voorgeschoteld. Toen ik de uitnodiging kreeg om nog een keer mee te gaan 

naar het jeugdkamp als ex-lid was de keuze dus snel gemaakt, ik ging weer mee. Ik kan alvast zeggen dat ik 

daar zeker geen spijt van heb gehad. 

Het begon wat minder. Ik bleek namelijk de verkeerde chauffeur te hebben uitgekozen om bij in de auto te 

gaan zitten. De heer Boshouwers bleek namelijk nog slechter in navigeren dan een doorsnee vrouw waardoor 

we bij de verkeerde kampeerboerderij zaten. Gelukkig vonden we na een kwartier de juiste boerderij en kon 

het weekend echt beginnen. Mocht er nog een volgende keer zijn, chauffeurs die graag een aantrekkelijke 

jongeman mee willen nemen kunnen zich bij mij melden.

Na uiteindelijk dus met enige vertraging aan te zijn gekomen vielen de mensen die al ooit mee waren geweest 

meteen in een vijver van herkenning, want het befaamde Oekarera lied, met het beruchte Oekarera dansje 

werd ingezet door Guido. Voor het eten dient deze dans uitgevoerd te worden om het eten echt te verdienen, 

volgens Guido smaakt het eten dan ook lekkerder maar of dit ook daadwerkelijk zo is staat wel ter discussie. 

Deze dans werd later op het weekend tot in de perfectie uitgevoerd door Ivo Gijsbers. Ik heb me daarom ook 

genoodzaakt gevoeld om de beelden van deze topuitvoering door te spelen naar het RTL programma So You 

Think You Can Dance en volgens mijn vriendinnen is hij meteen door naar de bootcamp of zoiets zonder audi-

tie te hoeven doen. Vanuit hier gefeliciteerd Ivo, meer dan verdiend!

De eerste daadwerkelijke activiteit vond ’s avonds plaats. We moesten in tweetallen in de bossen schoarama-

schotels proberen te maken door alle ingrediënten te verzamelen. Al snel bleek dat Van der Zwart Plantage BV 

een goede oogst had gehad in 2012 want iedereen zat met een overdosis sla gedurende het spel. Het luid-

ruchtige karakter van zijn verkoopstrategie deed daar nog een schepje bovenop. De rest was echter lastiger 

te vinden dus werden er uiteindelijk weinig schoarmaschotels gebakken. Toen het spel was afgelopen en we 

terugkeerden naar de overigens prachtige locatie werden er groepen gemaakt. 
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Al snel bleek dat de leden van de groep waarbij ik was ingedeeld een stuk aantrekkelijker waren dan bij de 
andere groepen. Hierop speelden wij in met onze naam: Pretty Handsome. De andere twee groepen waren Tei-
getje en The Golden Stars. The Golden Stars was een groep die –laten we het netjes zeggen-  de grenzen van 
het toelaatbare in het spel opzocht. Zij hadden ook een matig teamlied, Eye of the Tiger. Een lied waar normaal 
dikke ex-postbodes mee op komen in een zaal met dronken Engelsen maar goed, ieder zijn ding. Toen speel-
den we Minute to win it, wij wonnen uiteraard maar ik wil toch nog wel iets kwijt over één opmerkelijke presta-
tie van de jongste Neggers. Bij een spel waarbij je je schoen met je voet op een paar meter van een tafel op 
diezelfde tafel moest gooien wist hij maar 1, ja maar 1 schoen erop te krijgen. Het schijnt dat zelfs Koos Alberts 
meer schoenen op de tafel wist te smijten met zowel links als rechts. Na een gezellige nacht met de leiding 
werden we de volgende middag weer fris wakker en moesten we een teamwagen bouwen. 

De wagen die wij bouwden leek zo weg te zijn gelopen uit een showroom, een prachtig voorbeeld van architec-
tuur en design. Het paard van Troje werd op geraffineerde wijze gekopieerd. Het leek dan ook niet meer dan 
logisch dat wij deze prijs zouden pakken. Echter na beraad van de jury bleek dat The Golden Stars, die een 
droogtrommel hadden behangen met slingers de gouden medaille kregen. Mijn eerste gedachte ging uit naar 
de jury, wie zaten er toch in deze jury? Ik dacht meteen aan een driekoppige jury met Vincent Bijlo, Andrea 
Bocelli en Stevie Wonder, het bleek echter later de kookploeg te zijn. Gelukkig konden ze beter koken dan 
jureren want het eten was net als de andere jaren weer voortreffelijk zelfs voor een kieskeurige eter als ik, dank 
daarvoor. 

Daarna werd er een handelsspel gespeeld, en ik schrok van mijn eigen fanatisme. Dat ik nog ooit zoveel zou 
doen voor fictief geld had ik niet in kunnen denken. Toen bleek later dat we ook nog niet eens gewonnen had-
den, en verloren van een niet nader te noemen team. Pijnlijke nederlaag die ons op achterstand bracht samen 
met de onbegrijpelijke nederlaag met het wagens bouwen. Een achterstand die we niet meer in bleken te 
kunnen halen, ‘ze’ waren te ver weg. Gelukkig had ik het hele weekend nog niet opgeschept over mijn eigen 
kunnen en het kunnen van ons team waardoor ik niet zelf voor de gek werd gehouden.... 

Na wederom een gezellige avond te hebben waarin de goocheltrucs van Hans-Maarten met het uur onzorgvul-
diger werden, speelden we zondag nog het spel ‘Levend Stratego’ en daarna moesten wij helaas eerder gaan 
om naar Eindhovens trots te kijken, toen die ook nog eens de heren uit Breda met een illusie armer naar huis 
stuurden was het weekend helemaal top. Rest mij daarom nog de gehele leiding heel erg te bedanken voor het 
uitstekend verzorgen van ons en het soepel omgaan met de wat oudere jeugd. Net als voorgaande jaren was 
er niks op de leiding aan te merken en heb erg genoten van de humor en het enthousiasme van de leiding. Als 
niet-VLTC-lid zijnde heb ik natuurlijk niks te zeggen over het voortgaan van het kamp maar het zou toch wel 
eeuwig zonde zijn mocht het er mee ophouden. Ik weet uit eigen ervaring hoe leuk het is en ben ook bereid 
een (grote) helpende hand toe te steken bij een eventueel nieuw VLTC jeugdkamp. 

Bedankt en tot ziens, Piet Neggers
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Zaterdag 15 september 2012
…  Clinic Raemon Sluiter  …

Eindelijk is het dan zover, op zaterdag 15 september hebben we tijdens de VJK Raemon Sluiter ontvangen 
voor een spetterende clinic.  De clicic werd begeleid door 4 trainers van Sportivity Service die bij onze vereni-
ging de trainingen verzorgen in de persoon van Frank Bierhuizen. Naar een muzikale en swingende warming-
up zat de sfeer en er meteen goed in. De ruim 60 kinderen hadden in een mum van tijd de spieren op bedrijfs-
temperatuur.  In verschillende groepen zijn de diverse onderdelen van het tennissen getraind. Raemon Sluiter 
gaf onvermoeibaar  op baan 1 een intensieve en afwisselende training.  Alles werd begeleid door opzwepende 
muziek en commentaar van Stefan Aarts.  Tijdens de demonstratiewedstrijd namen Raemon Sluiter en Has 
Verouden het op tegen Stijn Simons en Jochem Mol.  Het was een hoogstaande partij met prachtige rally’s 
waarbij Has en Raemon winnaars waren.  Na afloop werden door diverse kinderen vragen gesteld aan Rae-
mon en was er gelegenheid voor foto’s en handtekeningen.  De opbrengst van de tombola tijdens het lustrum 
weekend is in de vorm van een cheque door Raemon Sluiter uitgereikt aan het Ronald MacDonaldhuis. Klein 
minpuntje: er was enige teleurstelling onder de mannen, Raemon had zijn partner Fatima Moreiro de Melo 
thuisgelaten. Ook dit onderdeel van het lustrum was weer op-en-top geslaagd!
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Steunpilarenfeest VLTC

Alle vrijwilligers die bij VLTC actief zijn in een commissie worden steunpilaren genoemd. Zij zijn de ‘pilaren’ 
waar ‘het gebouw op rust’. 1x per jaar worden wij (een vrijwilliger schrijft) in de watten gelegd tijdens een spet-
terend feest. Een avond met lekker eten, vertier en veel kletsen! Dit jaar was het de beurt aan de lustrumcom-
missie om het te organiseren.

Toen de vrijwilligers op zaterdag 3 november in De Stek aankwamen, was het binnen omgetoverd tot het 
decor van Ik hou van Holland, de populaire tv-quiz van Linda de Mol. De gezellige chaos van de televisie 
bracht de lustrumcommissie in stelling met oranje en rood-wit-blauwe slingers en ballonnen. We herkenden de 
quiz aan twee tegenstrijdende teams, VLTC-vragen, liedjes raden (en zingen) en de spellingsronde. Zelfs het 
onhandige, ‘blonde’ gekwetter van Linda, kon quizmaster Joop Klaassen prima naspelen.  De 21 creatieve, 
enthousiaste en hardwerkende BV’ers (bekende VLTC’ers) van de commissie hebben voor een super avond 
gezorgd vanaf podium, achter de tap of vanuit de afwaskeuken. Achter de schermen of achter de microfoon, 
het maakt niet uit, vele handen maken licht werk. 

Kippenvelmoment van de avond was de huldiging van Mart Noordraven. Wethouder Maarten Prinsen liep 
rond, dus gonsde het door het paviljoen Wie zal het zijn? Wat gaat er gebeuren? Wie goed had gekeken, zag 
dat Ria, Mart’s vrouw, keurig gekleed alert rondliep; Zijn de kinderen er al? Heeft Mart iets door? Nietsvermoe-
dend werd Mart naar voren geroepen en geprezen voor zijn jarenlange hulp aan de club. De Gouden vrijwil-
ligersmedaille van de gemeente Veldhoven werd hem opgespeld en die komt niet zo maar, daar moet je wel 
wat voor doen. Alle kinderen en kleinkinderen kwamen uit ‘het niets’ naar voren, apetrots op (o)pa. Hier en 
daar een traan. Dank je wel Mart voor alles. Wij vonden het een hoogtepunt voor jou, je familie én VLTC. 

Meneer Cheung Hoi Chi (de kleine Chinees die een liedje zingt) is in de tv-quiz de hilarische noot. Het was op 
deze avond de vooruitgekomen Sinterklaas die voor veel lachsalvo’s zorgde. Zijn iets te grote mijter en losse 
mantel vielen af toen hij het podium beklom. De 10 jarige kleindochter van Mart en Ria zag het voor haar neus 
gebeuren en lag helemaal in een deuk, wat ook weer voor ontspanning en lachers zorgde.  Het was tenslotte 
een bijna gênante vertoning (sint in onderjurk). De overige jubilarissen die zich al 10 of 40 jaren inzetten, kre-
gen van de sint -namens de club- een persoonlijk gedicht en een goedgevulde Hollandse mand. 

Het buffet met Hollandse gerechten zoals hutspot en boerenkool beviel ons ook goed. 
Dank aan Mark van Route66 die dit heeft verzorgd. Wij, vrijwilligers, en zelfs enkele 
sponsoren, hebben met volle teugen van de hele avond genoten!

Ria Alewijnse



VLTC’s veteranen op pad ....

Met de Société Véterans
“Dat gaat naar Den Bosch toe ”Zoete Lieve Gerritje”.

Wekelijks fietsen wij in wisselende samenstelling zo’n 40 tot 60 km, maar één keer per jaar 
worden er pak weg 20 fietsen op 10 auto’s geladen en gaan wij “ergens” naar toe!
Frans Bergmans was altijd de grote animator, maar dit jaar wilde onze ‘Nieuweling’, Ger Hen-
driks ons graag zijn geboortegrond laten zien.
Nou dat hebben wij geweten! Hij had de enige slechtweer dag van die week uitgekozen.

Rondvaart op de BinnenDieze met bezoek aan het Bezoekerscentrum. Wij weten nu alles over 
het ontstaan van Den Bosch. Paraplu en regenkleding op de boten vereist.
Natuurlijk een wonderschone fietsroute, Ger had echt z’n best gedaan. Maar wij werden wel 
zeikend nat!
Bosche Bol met koffie, (uit de fooien pot van Ad) 
Een goed verzorgde lunch bij de “Lachende Vis”
Vandaar terug op fiets naar de auto’s, maar niet nadat er nog een pintje werd gewipt!

Berry Slijkhuis.



Diversen

Eerste internationale roller/loper tennistoernooi 
Op zaterdag 22 september 2012 heeft het eerste Internati-
onale Roller/loper tennistoernooi plaatsgevonden in sport-
complex “de Heiberg” in Veldhoven.
Zeven Nederlandse en een Belgische roller beleefden een 
bijzonder sportief en gezellig toernooi samen met de acht 
lopers. 

Diverse sponsoren hebben hun steentje bijgedragen aan 
het welslagen van dit toernooi. Zonder hun steun zou dit 

niet mogelijk zijn. Ook de gemeente Veldhoven liet zich niet onbetuigd. Naast een substan-
tiële financiële bijdrage was de ambtelijke organisatie tijdens het toernooi vertegenwoordigd 
door de heer R. Hulsbosch (afdeling Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling) en wet-
houder M. Prinsen (Sport) reikte op een leuke wijze de prijzen uit aan de winnaars. 

In wedstrijden van 45 minuten werden de krachten gemeten. Het is steeds weer indrukwek-
kend om de rollende deelnemers in hun rolstoelen fanatiek en met veel plezier aan het werk 
te zien. Ook vonden veel aanhangers van de sporters de weg naar de tennisbanen om hun 
sporters aan te moedigen. 
Ook supporters van onze zuiderburen kwamen een kijkje nemen. Na de prijsuitreiking was er 
nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

De organisatie heeft al toegezegd om volgend jaar het toernooi opnieuw te willen organise-
ren.

Uitslag dames:    Uitslag heren:
1e Martine Vogels   1e Rien Kooiman
2e Ivon van Rijthoven   2e Carlo Rutten
3e Kathleen Rommes   3e Teun van de Brom

In de afgelopen periode hebben 
de volgende 

nieuwe leden zich aangemeld.
We heten jullie allemaal van 
harte welkom en wensen jullie  

veel (tennis)plezier bij VLTC!

Toon Claassen 1952 8/8

Saskia v. Doren 1988 9/9
Marloes Garen-
feld 1980 8/7

Franca Janssens 1962 9/9

Marijke de Jong 1962 9/9

Frank Kox 1954 7/6

Ruud Neutkens 1971 8/8

Eric Ouwersloot 1966 9/9

Gerton Pouwels 1963 9/9

Astrid Pouwels 1968 8/8

Michiel Ras 1980 9/9

Ivon v. Rijthoven 1983 9/9

Nick Schaminee 1984 8/8

Merel Seijger 1978 9/9

Geertje v.d. Staak 1978 8/8

Joep v.d. Velden 1967 9/9

Esther v.d. Ven 1967 9/9

Aanmeldingen tussen 6-5 en 15-
10-2012 zijn hierin verwerkt.

Welkom

Dit jaar schrijft Dunlop historie door als eerste ooit de "Official 
ball" van het gravelseizoen te zijn.

Vanaf de eerste service op Monte-Carlo tot en met het matchpoint 
van de herenfinale op Roland Garros, levert Dunlop de kwaliteit en 
consistentie die vereist is voor de spelers van vandaag. 
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Clubkampioenschappen 2012

Terugblik

De clubkampioenschappen 

zijn al weer verleden tijd. 

Wederom steeg het aantal 

deelnemers dit jaar weer met 

zo‘n 25 deelnemers.

Clubkampioenen 2012

Talitha Keijzer (DE-5/6)

&

Roland Mol (HE-3/4)

Rob Janssens (HE-5)

&

Jurgen de Leeuw (HE-6)

ALLE ANDERE  UITSLAGEN

Categorie 1e prijs   2e prijs   Uitslag

HE-34  Roland Mol   Robbin Dielissen  6-4 6-1
DD-34  Wendy Kuijper   Hella Bogers   poule-uitslag
  Nicole Wassercordt  Ilse Verhagen  
HD-34  Robbin Dielissen  Ivo Gijsbers   poule uitslag
  Roland Mol   Patrick Willems
GD-34  Talitha Keijzer   Gabi Klootwijk   poule uitslag
  Patrick Willems  Dave v.d. Weide

DE-5/6  Talitha Keijzer   Kim Moonen   w.o.
HE-5  Rob Janssens   Pieter Geurts   7-5 4-6 6-4
DD-5  Wendy Dillen   Marieke v. Sambeek  6-4 7-5
  Christel de Lange  Miranda Staals
HD-5  Jaap Jansen   Bas v. Dijk   4-6 7-6 6-4
  Ad v. Kemenade  Dave v.d. Weide
GD-5  Miranda Staals  Ilse Verhagen   4-6 7-6 6-2
  Rob Willems   Jurgen de Leeuw

HE-6  Jurgen de Leeuw  Marco Aarts   w.o.
DD-6  Christel de Lange  Wilma Coppens  6-2 6-4
  Riette de Vries   Marja v. Mol
HD-6  Marc v. Eemeren  Christiaan Gijsbers  6-4 6-1
  Fred Stoffels   Ivo Gijsbers
GD-6  Jacqueline Cremers  Wendy Kuijper   7-5 7-6
  José Cremers   Bas v. Dijk



Clubkampioenschappen 2012

Prima weer gedurende het 

finale weekend zorgde voor 

zo’n 200-300 toeschouw-

ers op ons park, die getuige 

waren van geweldige wedstri-

jden met schitterend tennis, 

vol spanning, vreugde en 

teleurstelling.

Een woord van dank gaat 

ook dit jaar weer uit naar 

Frans Bergmans en Frank 

Bierhuizen, die behulpzaam 

waren met de poule-indeling. 

Ook dank aan onze toernooi-

fotografe Dymphi Vermelis. 

U kunt haar foto’s op onze 

website bewonderen. Ook 

dit jaar was er voor iedere 

wedstrijd een schaaltje met 

hapjes. Dank aan allen die dit 

mogelijk maakten Dit wordt 

door iedereen erg op prijs 

gesteld.

Wij danken alle deelnmers en 

hopen volgend jaar iedereen 

weer terug te zien.

De toernooi-vommissie

Lenie Crombeen

Marianne Gaikema

Rikie van Hout

Trees Keijser

Netta Timmermans

Hans van Berkel

Rob Keijser

Ton Vermelis

Co Crombeen

Bianca Vis (DE-7)

&

René v.d. Camp (HE-7)

Categorie 1e prijs   2e prijs  Uitslag

DE-7  Bianca Vis   Niekie v.d. Ven 6-0 6-4
HE-7  René v.d. Camp  Toine Beerens  6-3 3-6 1-6
DD-7  Noortje Kouwenberg  Marij v. Hulst  6-2 1-6 6-4
  Niekie v.d. Ven  Mieke v. Rooij
HD-7  Adrie Bogaerts  Ben Burgmans 6-2 6-2
  André v. Gerwen  Bart v.d. Staak
GD-7  Barbara Klap   Lianne Moonen 6-7 6-3 7-5
  Jac Moonen   Jeroen Langermans

Patricia Langermans (DE-8)

&

Wim Heeren (HE-8)    

DE-8  Patricia Langermans  Silvia Rooyakkers 6-2 6-2
HE-8  Wim Heeren   Harold v.d. Linden 6-2 6-2
DD-8  Patricia Langermans  Carien Schmeink 6-1 6-0
  Marielle v. Nunen  Angelique Visser
HD-8  Jan Sanders   Toon Claassen 7-6 6-1
  Nick Schaminee  Harry Kouwenberg
GD-8  Ine v.d. Linden   Celine Hoeks  7-5 6-1
  Charles Slegers  Marco Arends

HD 5/6 60+ Peer Berkvens  Piet Hoeks  6-4 6-0
  Ton Vermelis   Wil Peeters
HD 8 60+ Frans Bieleveld  Henk v.d. Linden poule uitslag
  Jan Bos   Frans v.d. Wildenberg



Clubkampioenschappen Jeugd 2012

Welkom

In de afgelopen periode hebben 
de volgende 

nieuwe junioren- en aspirant-
leden zich aangemeld.

Heel erg welkom bij VLTC en 
veel tennisplezier gewenst!

Sam Cremers 1996 8/8

Xavier Donker 2006 9/9

Marit v. Gerwen 2000 9/9

Elwin v. Gerwen 1998 9/9

David Havenaar 1997 8/8

Elke v.d. Horst 2004 9/9

Bryan Jongenelen 2004 9/9

Simeon Lallemant 2002 9/9

Stijn Langermans 2003 9/9

Siebren v. Noort 2000 9/9

Marit v.d. Plas 1998 8/8

Sigrid v.d. Sommen 2001 9/9

Ymke Verspui 2001 9/9

Rick v. Vlerken 1996 7/7

Monique Yadav 2001 9/9

Aanmeldingen  tussen 6-5 
en 15-10-2012 zijn hierin 

verwerkt.

Clubkampioenen 2012

Veerle Hol

&

Ralf Zoetekouw

Categorie   1e prijs    2e prijs
ME-A    Veerle Hol   Maike Schmeink
JE-A    Ralf Zoetekouw   Mitchell Cattenstart
MD-A    Lotte Croonen   Veerle Hol
    Britt Moonen   Maike Schmeink
JD-A    Max Beerens   Lex Giesen
    Mitchell Cattenstart  Daniel v. Laar
GD-A    Juliëtte v.d. Sommen  Lotte Croonen
    Max Beerens   Mitchell Cattenstart

ME-B1    Lotte Croonen   Juliëtte v.d. Sommen
ME-B2    Sophie Croonen  Elvira Valinaki
JE-B    Luuk v. Gerwem  Conner Kuijper
MD-B    Janneke v. Gerwen  Sophie Croonen
    Lieke v. Gerwen   Elvira Valinaki

ME-C    Janneke v. Gerwen  Jaimy Cattenstart

MD-C    Sophie Croonen  Janneke v. Gerwen
    Elvira Valinaki   Lieke v. Gerwen 

Aspiranten
ORANJE 3/4 baan  Twan Sekeris   Wesley v.d. Sande
ROOD Minibaan  Donna Das   Laura Blanco



VJK 2012 - 18 jaar - de uitslagen

VELDHOVENSE 
JEUGD KAMPI-
OENSCHAPPEN 
2012

Voor de 18de maal in succes-
sie heeft VLTC dit evenement 
JHRUJDQLVHHUG��1D����MDDU�
heeft ondergetekende het 
stokje overgedragen aan 
5REHUW�YDQ�*HUZHQ��+LM�]DO�
voortaan als wedstrijdleider 
dit jeugdtoernooi gaan orga-
niseren. 

9DQZHJH�KHW����MDULJ�MXEL-
OHXP�KHHIW�5DHPRQ�6OXLMWHU�
WLMGHQV�GH�9�-�.��RS�]DWHUGDJ�
15 september voor de Veld-
hovense jeugd een tenniscli-
nic gegeven. Het is prachtige 
happening geworden.

Met een weer iets minder 
DDQWDO�GHHOQHPHUV�YDQ�����
kinderen, verdeeld over de 5 
Veldhovense verenigingen, 
]LMQ�ZLM�RS�GRQGHUGDJ���
september van start gegaan. 
(U�ZHUGHQ�������ZHGVWULMGHQ�
JHVSHHOG��:H�KHEEHQ�NXQ-
nen genieten van prachtige 
en sportieve wedstrijden, 
GLH�XLWHLQGHOLMN�RS�]RQGDJ����
september hebben  geleid 
WRW���NHUVYHUVH�9HOGKRYHQVH�
kampioenen.

2QGHU�ELM]RQGHU�JXQVWLJH�
omstandigheden hebben wij 
kunnen genieten van prach-
WLJH�HQ�VSDQQHQGH�¿QDOHV�HQ�
KHW�ZDV�ZHHU�HHQ�JH]HOOLJH�
drukte op ons tennispark. 
Alles verliep redelijk volgens 
planning, waardoor we iets 
QD�������XXU�DDQ�GH�SULMVXLW-
reiking konden beginnen, die 
in de Stek plaatsvond. 

PRIJSWINNAARS VELDHOVENSE 
JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN 2012

   1ste Prijswinnaar(s)  2de Prijswinnaar(s) 
   KAMPIOEN VAN VELDHOVEN    
JE 5A t/m 17 Ralf Zoetekouw VLTC Rick v. Vlerken De Hogt
       
 
   KAMPIOEN VAN VELDHOVEN    
ME 5A t/m 17 Ilse van Hulst De Hogt Kim Moonen VLTC
       
 

JD 5A t/m 17 Ralf Zoetekouw VLTC Willem Louwers David Lloyd
   Rick v Vlerken De Hogt Bram Willems de Korrel
MD 5A t/m 17 Noelle v Glabbeek De Hogt Britt Moonen VLTC
   Ilse van Hulst De Hogt Kim Moonen VLTC
GD 5A t/m 17 Noelle v Glabbeek De Hogt Lois van Gils de Korrel
   Jesse v Glabbeek De Hogt Willem Louwers David Lloyd

JE 5B t/m 17 Sam Cremers De Korrel Maurits Schouten VLTC
MD 5B t/m 17 Lois van Gils De Korrel Brett Borgmans de Korrel
   Jaimy de Jong De Korrel Jill v Soerland de Korrel

JE 4A t/m 15 Tom Langelaar Metzpoint Sem Kaiser Metzpoint
ME 4A t/m 15 Ellen v Doormalen De Korrel Anne Masseling de Korrel
JD 4A t/m 15 Tim Sanders De Korrel Tijn v Dinther Metzpoint
   Niels Thomasse De Korrel Sem Kaiser Metzpoint
MD 4A t/m 15 Lotte Croonen VLTC Jenny Schwarzenegger de Hogt
   Anne Masseling De Korrel Carlijn de Vaan de Korrel
GD 4A t/m 15 Britt Moonen VLTC Carlijn de Vaan de Korrel
   Tim Sanders de Korrel Rick Mennes Metzpoint

JE 4B t/m 15 Jeroen Borsboom Metzpoint Niels Flesch De Korrel
ME 4B t/m 15 Brett Borgmans de Korrel Maike Schmeink VLTC
MD 4B t/m 15 Kim v.d. Meulen De Hogt Lieke v Gerwen VLTC
   Janneke de Vries De Hogt Elvira Valinaki VLTC

Ralf Zoetekouw en Ilse van Hulst  KAMPIOENEN VAN VELDHOVEN



VJK 2012 - 18 jaar - de uitslagen

JE 3A t/m 13 Tijmen Snelders Metzpoint Jasper Vermaas Metzpoint
ME 3A t/m 13 Marlijn Gijsen De Korrel Marieke Masseling de Korrel
JD 3A t/m 13 Sean Klaassen David Lloyd Jos van Gaalen Metzpoint
   Tijmen Snelders Metzpoint Victor vd Meer Metzpoint
GD 3A t/m 13 Tess Demin David Lloyd Marieke Masseling de Korrel
   Fons v Sambeek David Lloyd Martijn Schetselaar VLTC
JE 2A t/m 11 Sean Klaassen David Lloyd Niek Rijkers de Hogt
JD 2A t/m 11 Niek Rijkers  De Hogt Jens Flesch de Korrel
   Gijs Willems de Korrel Owen Seetsen de Korrel

MD 2B t/m 11 Nienke Kaiser Metzpoint Quinty Finkeflugel Metzpoint
   Erin Klaassen David Lloyd Kayleigh Sleddens Metzpoint
JE 2B t/m 11 Tim Hol VLTC Wouter Masseling De Korrel
ME 2B t/m 11 Erin Klaassen David Lloyd Janneke v Gerwen VLTC

JE 1B t/m 9 Noah Klaassen David Lloyd Twan vd Steen VLTC
ME 1B t/m 9 Quinty Finkeflugel Metzpoint Donna Das VLTC

MINI   Stijn Langermans VLTC Milou Heeren VLTC

'H�SULM]HQ�YRRU�GH�ZLQQDDUV�
YDQ�GH�9-.�HQ�GH�7RPEROD��
]DJHQ�HU�ZHHU�JHZHOGLJ�XLW��
dus dan is als eerste een 
H[WUD�EHGDQNMH�QDDU�RQ]H�
YHOH�VSRQVRUHQ�]HNHU�RS�]LMQ�
plaats. 
2Q]H�GDQN�JDDW��XLW�QDDU�
de commissieleden t.w.  
Marieke,  Lonneke, Philip en 
1LFR��+HQ�]LHQ�ZH�YROJHQG�
jaar weer terug. Ook dank 
aan Tonnie, die voor het 
laatst dit toernooi heeft 
JHRUJDQLVHHUG��=LM�]DO�RSJH-
YROJG�ZRUGHQ�GRRU�0\UWKH�
Hinskens. Verder nog een 
EHGDQNMH��DDQ�5LHNLH�HQ�7RQ�
voor hun assistentie, daar 
waar nodig was. 

,N�ZHQV�5REHUW�PHW�]LMQ�FRP-
missie heel veel succes bij 
KHW�YRRUWEHVWDDQ�YDQ�GH�9-.

)UDQV�%HUJPDQV


