
              Agenda

8 - 19 september
Veldhovense Jeugd 
Kampioenschappen (VJK) 
bij VLTC. Klik HIER voor 
de wedstrijden.

18 september
VJK feest in de STEK 
voor alle deelnemers! 
Aanvang 19.30 uur.

19 september
Inleveren kopij clubblad 
OKTOBER.

24 september
Sluiting inschrijving 
damesdubbeltoernooi

29 september
Aanvang interne 
wintercompetitie

2 oktober
Sluiting inschrijving 
herendubbeltoernooi

2 oktober
Damesdubbeltoernooi

9 oktober
Herendubbeltoernooi

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  -  S E P T E M B E R  2 0 1 0  -  N U M M E R  7 4

Sinds afgelopen week 

wordt er op ons park 
gestreden om de titels 

van de Veldhovense 
JeugdKampioenschappen 
(VJK).

En ook deze week zal dit 

het geval zijn. Wilt u op 
de hoogte blijven van 
het volledige programma 

klik dan HIER.

Van alle Veldhovense 
tennisverenigingen 
hebben zich jeugdleden 

aangemeld die ook wel 
eens een gooi naar deze 

mooie titel willen doen.

Zondag 19 september 

zijn de finales en weten 
we wie er zich 1 jaar 

lang DE kampioen van 
Veldhoven (bij de jeugd) 
mag noemen.

Supporters zijn van 

harte welkom! En niet 
alleen op de 
finalezondag!

Op zaterdag 18 

september is er voor 
alle VJK deelnemers een 
groot VJK feest. Het 

dreigt weer erg gezellig 
te worden. Noteer nu 

vast in je agenda en geef 
het door aan je vader en 
moeder.

VJK - FINALES ZONDAG 19 SEPTEMBER

VLTC
NIEUWSBRIEF

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=00765DC2-2268-417C-B937-51F2175DA9A1
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=00765DC2-2268-417C-B937-51F2175DA9A1
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=dam10
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=dam10
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=her10
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=her10
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=00765DC2-2268-417C-B937-51F2175DA9A1
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=00765DC2-2268-417C-B937-51F2175DA9A1


Dames en Heren opgelet !!!

Het DAMESDUBBEL- en 
HERENDUBBELTOERNOOI is weer in 
aantocht. Dit jaar wat vroeger dan 
andere jaren. Schrijf daarom op tijd 
in voor deze 2 aller gezelligste 
toernooien van VLTC.

Inschrijven kan HIER en kan met 
iedereen die gezellig is en het leuk 
vindt een balletje te slaan.

VLTC zoekt een... 
secretaris

ben jij nog altijd op zoek naar een leuke functie als
vrijwilliger bij VLTC en vind je het een uitdaging om samen met anderen

vorm en leiding te geven aan onze bruisende tennisvereniging? 
Dan is dit goed nieuws voor u!

Je leest HIER (wel even naar beneden scrollen) wat er van jou verwacht 
wordt en... ook wat jij er voor terug mag verwachten.

ACHTUNG - ACHTUNG
de Veldhovense fietsbandenprikker

is weer actief
Afgelopen week zijn er op ons park weer minimaal 4 fietsbanden lek 
gestoken en volledig onbruikbaar gemaakt. De fietsen stonden onder het 
afdak van het BASKO paviljoen. De ‘Veldhovian Tyrepricker’ heeft dus lef. 
Ziet u hem/haar, roep dan de hulp in van andere tennissers, als dit mogelijk 
is. Spreek de prikker aan op zijn/haar gedrag en neem eventueel contact op 
met de politie. Maar LET VOORAL GOED OP!
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18 SEPT

VJK feest 
bij VLTC

19 SEPT

Finales VJK 
bij VLTC

2 OKTOBER

Dames 
dubbel 
toernooi

9 OKTOBER

Heren 
dubbel 
toernooi
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