
        Overvolle agenda

29 juni (morgen)
Sluiting inschrijving VLTC Sporthuis 
Olympia Open Dubbel Toernooi. Klik 
HIER om nu in te schrijven.

30 juni & 1 juli 
Groot onderhoud banen VLTC.

10 - 18 juli
VLTC Sporthuis Olympia Open 
Dubbel Toernooi. Elke dag gezellig!

11 juli
Sluiting inschrijving diverse 
onderdelen VLTC 
clubkampioenschappen. Inschrijven 
kan HIER.

31 juli
Thuisblijvertoernooi. Schrijf  HIER in.

14 augustus - 5 september
VLTC clubkampioenschappen. Er 
wordt gestreden om de eer en de 
eeuwige roem. Zondag 5 september 
grootse finales met aardbeien...

8 - 19 september
Veldhovense Junioren 
Kampioenschappen (VJK) bij VLTC. 
Schrijf  je HIER in.

GROOT ONDERHOUD

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  -  J U N I  2 0 1 0  -  N U M M E R  7 3 A

Vrijdag a.s. vanaf  16.00 uur in de 
Stek LIVE ORANJE tegen de 
samba voetballers uit Brazilië.

Op groot scherm in een 
geblindeerde Stek. Vandaag 
hebben zo’n 15 leden Oranje zien 
winnen tegen de Slowaken met 
perfecte beeldomstandigheden.
De Stek is vanaf  15.30 uur open, 
dus kom op tijd voor een mooi 
plekje op de (h)ere(n)tribune. 
Dames zijn natuurlijk ook zeer 
welkom!

vrijdag a.s. live 

Oranje - Brazilië 

16 u. in de STEK

ORANJE - BRASIL IN DE STEK

VLTC NIEUWSBRIEF

Bericht van de 
accommodatie commissie:

Op woensdag 29 juni a.s. (met een 
mogelijke uitloop naar donderdag 1 juli) 
wordt het jaarlijks groot onderhoud 
gepleegd aan onze tennisbanen. 
Hierdoor zijn de banen met name 
woensdag zeer beperkt beschikbaar. 
Zoals het er nu naar uitziet kan er 
donderdag weer volop getennist worden.

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=029D7495-E44C-45BF-9696-2E3465B220A1
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=029D7495-E44C-45BF-9696-2E3465B220A1
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-formulieren.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-formulieren.php
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=tbs10
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=tbs10
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=vjk10
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=vjk10


Ik ga verhuizen!
Ga je verhuizen of  wijzigt je 
mailadres? Laat het ons even 
weten! Klik HIER en de 
adreswijziging wordt keurig 
verwerkt bij de ledenadministratie.

Wil je de nieuwsbrief  helemaal niet 
meer ontvangen?
Klik dan HIER.

*VLTC foto slideshows op internet* 

Al eens geklikt op de button ‘Foto’s & Films’ op de VLTC website? Moet je HIER eens doen. Daar vind je 
o.a. foto’s van:
* Het VLTC Oranjefeest op zaterdag 5 juni, klik HIER

* Het VLTC sportpark vanuit de lucht (schitterend), klik HIER

* Toon Hermans (Johnny haal even mijn tennisracket), klik HIER

* Meisjes t/m 12 kampioen 2010, klik HIER

* ...en nog veel meer!

VLTC Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi
Van 10 t/m 18 juli vindt op ons park het VLTC Sporthuis Olympia Open Dubbel Toernooi plaats. Ook 
dit jaar vindt dit toernooi nog plaats vόόr de schoolvakanties. Het belooft daarom weer een drukbezet 
toernooi te worden. Toch kun jij nog meedoen. Moet je wel snel zijn want morgen (dinsdag de 29e) sluit 
de inschrijving. 

Zoek, bel en schrijf  snel in door HIER te klikken. Het wordt elke dag een feest bij VLTC.

AGENDA 
VLTC
2010

10-18 JULI
VLTC Olympia  
Open Dubbel 
Toernooi

31 JULI
Thuisblijvers-
toernooi
bij VLTC

14 AUG - 5 SEP
VLTC club-
kampioenschap
pen

8 -19 SEP

VJK bij VLTC
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