
Agenda

15-21 juni 09

Veldhovense Tennis 
Kampioenschappen bij TV de 
Korrel (VTK). Wie worden de 
nieuwe kampioenen van 
Veldhoven. Kom kijken! 

27 juni 09 

KNLTB minitoernooi bij 
VLTC. Klik HIER voor meer 
mini en driekwart toernooien.

29 juni - 5 juli 09

Open toernooi bij TV de Hogt.  

6 - 12 juli 09

Open toernooi bij VLTC: het 
Sporthuis Olympia Open 
Dubbel Toernooi. Inschrijven 
kan tot 20 juni en doe je HIER.

25 juli 09

VLTC Thuisblijverstoernooi. 
Inschrijven kan HIER

Wethouder van 
Sport huldigt 
kampioenen 

  
Op zaterdag 30 
mei konden er 
een aantal VLTC 
teams kampioen 
worden in de 
diverse klassen. 
Uiteindelijk slaagden 
hierin 3 teams! 

Heren 2, 3 en 4 
werden glorieus 
kampioen. Proficiat. 

Voor de meesten van 
hen was het geen 
verrassing dat zij 
later op de avond 

gehuldigd werden. 
Maar wel dat dit 
gebeurde door onze 

wethouder van 
Sport, mevrouw 
Selma Koegler.  
Selma, reuze 
bedankt hiervoor.

Foto’s van de 
huldiging vind je 

HIER.

Foto’s Heren 2 
Heren 3 en Heren 4

Zaterdag 20 juni is de laatste 
dag waarop u kunt inschrijven 
voor ons enige echte Open 
Toernooi,  het VLTC Sporthuis 
Olympia Open Dubbel 
Toernooi 2009 (6 t/m 12 juli). 
Dit toernooi mag zich nog elk 
jaar verheugen op een groeiend 
aantal deelnemers en 
wedstrijden. Dit jaar zal het, 
gezien de gunstige vallende  
vakanties, niet anders zijn. Het 
belooft weer een groot succes te 
worden waarbij de organisatie 
jouw aanwezigheid zeer op prijs 
stelt. Heb je nog niet 
ingeschreven? Heb je nog geen 

partner? Pak de ledenlijst, neem 
een dartpijl, gooi, kijk en bel! Je 
kunt natuurlijk ook gewoon een 
bekende aanschieten of  bellen. 
Heb je iemand gevonden dan 
schrijf  je HIER in. Wil je nog 
meer info? Klik dan HIER. Kijk 
ook eens naar de FOTO’S van 
2008. ‘IK!!!!”

VLTC SPORTHUIS OLYMPIA OPEN DUBBEL TOERNOOI
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http://toernooiklapper.nl/mijntoernooi.php?internetid=CFHGE25
http://toernooiklapper.nl/mijntoernooi.php?internetid=CFHGE25
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/jeugdpagina.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/jeugdpagina.php
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=73E90295-A4E9-4082-8009-6375229ECB74
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=73E90295-A4E9-4082-8009-6375229ECB74
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=tbs09
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=tbs09
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4f5463784e5467304e6e77784d5449344e5441794f513d3d0d0a&sb=1
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4f5463784e5467304e6e77784d5449344e5441794f513d3d0d0a&sb=1
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4f5459314f5459794e3377784d5449344e5441794f513d3d0d0a&sb=1
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4f5459314f5459794e3377784d5449344e5441794f513d3d0d0a&sb=1
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4f5459314f5467344d5877784d5449344e5441794f513d3d0d0a&sb=1
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4f5459314f5467344d5877784d5449344e5441794f513d3d0d0a&sb=1
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4f5459324d4449304e6e77784d5449344e5441794f513d3d0d0a&sb=1
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4f5459324d4449304e6e77784d5449344e5441794f513d3d0d0a&sb=1
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=73E90295-A4E9-4082-8009-6375229ECB74
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=73E90295-A4E9-4082-8009-6375229ECB74
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/sporthuis-olympia-toernooi.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/sporthuis-olympia-toernooi.php
http://www.flickr.com/photos/vltcveldhoven/sets/72157618399316301/show/
http://www.flickr.com/photos/vltcveldhoven/sets/72157618399316301/show/


...vltcweetjes...
JC nieuws

Zaterdag 27 juni a.s. 
wordt er op de banen 

van VLTC een KNLTB 
mini- en driekwart 
toernooi gespeeld. De 
allerkleinste Nadalletjes 
en Saffinatjes op onze 
banen. Oordopjes zijn 
niet nodig! Er wordt niet 
gesteund of  gekreund!

Wimbledon 09

Ook zo genoten van 
Roland Garros, Queens 
en nu de Ordina Open? 
Dan is het komende 
week echt tijd voor het 
walhalla van de 
tennissport: 
WIMBLEDON. 
Wimbledon? Da’s gras, 
aardbeien met slagroom 
en paars en groen... 
paars en groen dus! 
Wanneer je niets wilt 

missen van Wimbledon 
klik dan HIER.

Unicef toernooi
Op 7 en 8 september a.s 
wordt op de banen van 
Metzpoint het jaarlijkse 
Unicef  Toernooi 
gespeeld. Klik HIER om 
meer te weten te komen 
van dit altijd gezellige 
toernooi bij MetzPoint!

Bandenprikker 

Er is in de fietsenstalling 
van VLTC voor de 2e 
maal een zgn. 
‘fietsbandprikker’ actief  
geweest! Heb jij iets 
gemerkt of  gezien? Laat 
het HIER even weten.

WIE DURFT?         

Klik HIER 
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z VLTC clubkampioenschappen z
Je bent er waarschijnlijk nog niet echt mee bezig: de VLTC clubkampioenschappen. Toch maar even 
gewaarschuwd: de inschrijving sluit 5 juli. En er kan nu al ingeschreven worden in de diverse categorieën. 
Klik HIER om je in te schrijven via de website of  doe het via de speciale formulieren welke je bij de 
laatste Service kreeg. Doe in elk geval mee! Ben je ivm de vakantie beperkt beschikbaar? Schrijf  dan wel 
in maar beperk het aantal categorieën! Dit super gezellige toernooi wordt gehouden van 12 aug - 6 sep.
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