
Agenda
5 september  

VLTC feestavond met als 

thema CAMPING. Klik HIER.

t/m 6 september 

VLTC Clubkampioenschappen  

voor senioren, junioren en 

aspiranten. Finales zondag 6 

september a.s. Inclusief  

aardbeien met slagroom en de 

‘VLTC burger’. Kom ook 

kijken. U bent van harte 

welkom! Volg HIER alles.

9 - 20 september  

Veldhovense Jeugd 

Kampioenschappen (VJK) op 

ons park. Alle jeugdleden van 

de Veldhovense tennisclubs 

strijden om diverse titels en de 

eer. De VJK bestaat 15 jaar!

11 oktober (zondag)

HET damestoernooi! 

17 oktober (zaterdag)

HET herentoernooi

Feestavond 
zaterdag

5 september 
  

Op zaterdag 5 

september a.s. 

organiseert de 

evenementen-

commissie van 

VLTC weer een 

knalfeest. Na het 

super geslaagde 

FOUTE feest kan 

het nog fouter...het 

thema is deze keer: 

CAMPING.

U bent bijvoorbeeld 

al welkom wanneer 

u gekleed gaat in een 

‘camping smoking’ 

en loopt op Crocks 

of  sandalen met een 

rol toiletpapier 

onder de arm! 

Op de VLTC 

camping hoeft het 

om 23 uur nog niet 

stil te zijn! U komt 

toch ook lekker 

swingen, iets drinken 

en happen. Klik 

HIER voor info.

Op dit moment vindt op ons 

park weer  een van de sportieve 

hoogtepunten van het 

tennisseizoen plaats: de VLTC 

clubkampioenschappen.

Onder toeziend oog van de 

altijd weer opgewekte 

wedstrijdcommissie wordt er in 

alle categorieën gestreden om de 

clubtitels en 2e plaatsen.

Alle dagen worden er 

wedstrijden gespeeld. Wil u 

weten ‘wie er wanneer en hoe 

laat speelt’? Klik dan HIER 

voor de dagindeling en de 

schema’s.

Natuurlijk valt er ook wat te 

beleven wanneer u niet speelt of 

meedoet! Kom dus kijken en 

geniet door de week van tennis 

en heerlijke hapjes. Op de finale 

zondag (6 september) worden er 

weer aardbeien met slagroom 

geserveerd en natuurlijk 

ontbreekt ook het  heerlijke 

broodje ‘VLTC-burger’ niet. 
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...vltcweetjes...
US Open

Maandag a.s. 31 

augustus start op de 

banen van Flushing 

Meadows te New York 

de US Open. Zondag 13 

september zijn de 

finales. Wilt u alles 

weten over de US 

Open? Klik dan HIER 

voor uitslagen, spelers en 

nog veel meer.

Dames 09

Lieve VLTC dames, 

HET damestoernooi der 

damestoernooien bij 

VLTC komt er weer 

aan. Op zondag 11 

oktober vanaf  10 uur 

om precies te zijn. 

Inschrijven kan 

binnenkort via de 

website. 

Heren 09

 

Beste VLTC heren,

Zie DAMES 09 en lees 

voor ‘dames’ ‘heren’! De 

heren van VLTC gaan 

zaterdag 17 oktober de 

wei in! Ook de mannen 

kunnen binnenkort via 

de site inschrijven. Oh 

ja: kom op de fiets! De 

mannen starten rond het 

middaguur. 

 Bridge 

inloopmiddag

Woensdag 7 oktober (om 

14 uur) starten we al 

weer voor het 5e jaar 

met de BRIDGE 

inloopmiddag. Iedereen 

is welkom en er is 

deskundige bijstand!

AGENDA 

VLTC

5 SEPT

CAMPING
feestavond

21 uur
in de STEK 

T/M 6 SEPT

VLTC 
clubkampioen-

schappen

6 SEPT

finalezondag
vanaf  10 uur

8 SEPT

sluiting 
inschrijven 

wintertennis

z VLTC intern wintertennis z
De mussen vallen nog van het dak en wij beginnen al over de winter... Omdat het altijd een hele klus is 

iedereen te laten spelen op een tijdstip dat hij/zij dit wenst, verzoeken wij u toch vast eens te kijken naar 

het inschrijfformulier van het VLTC WINTERTENNIS. Vorig jaar is dit interne evenement geweldig van 

start gegaan. Dat gaan we deze winter nog maar eens dunnetjes over doen. U kunt als dubbel inschrijven 

(DD/HD en GD). Klik HIER voor alle informatie en HIER om in te schrijven. Inschrijving sluit 8 sept.
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