ZEND
MAST
In deze uitgave:
Van het Bestuur
Beheer en Onderhoud
Bami & Nasi in de Mix

nr. 10, december 2017

Inhoud
Colofon
Van het Bestuur
Beheer en Onderhoud
Vacature
KNLTB Peildatum
Jeugdtennis
Bami & Nasi in de Mix
Agenda

2

4
5
9
12
13
15
18
19

3

BESTUUR G.L.T.V. DE MAST
Voorzitter

Hans Gründeman

040-2800053

voorzitter@de-mast.nl

Secretaris

Joeps van Steen

040-8514454

secretariaat@de-mast.nl

Penningmeester

Jeroen Ronde

06-81810290

penningmeester@de-mast.nl

Seniorentennis

Antoon Warmoeskerken

06-52026710

seniorentennis@de-mast.nl

Jeugdtennis

David Sprengers

06-46670381

jeugdtennis@de-mast.nl

Relatie Management

Suzanne van den Boom

06-22711141

pr@de-mast.nl

Beheer & Onderhoud

Dirk van de Put

06-18897370

beheer@de-mast.nl

06-46670381

jeugdtennis@de-mast.nl

Secretariaat Postbus 478, 5660 AL, Geldrop

CONTACTPERSONEN G.L.T.V. DE MAST
Jeugdtennis

David Sprengers

I.S.K.

Thijs Gerrits

WICOM

Niels Westhof

06-18118662

wicom@de-mast.nl

Seniorentennis

Antoon Warmoeskerken

06-52026710

seniorentennis@de-mast.nl

O.T.C.

Rob Knapen

T en O

Bert Heij

040-2852093

bertheij@gmail.com

Algemene sponsoring

Maikel Bongers

06-46542486

maikel.bongers@gmail.com

Bardienstregeling

Antje Werkhoven/Ingrid Samuels

bdplanningmast@gmail.com

Ledenadministratie

Manou Pennaertz

leden@de-mast.nl

isk@de-mast.nl

otc@de-mast.nl

040-7600016

Laarstraat 18, 5664 BM Geldrop
Ledencommissie

Clubtrainers
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ledencommissie@de-mast.nl

Stijn Willekens

06-51611923

info@stijnwillekens.nl

BMT Bas Berkers

06-44644928

info@bmttennisevents.nl

BMT Mark van der Linden

06-54618694

info@bmttennisevents.nl

Arlette Scheepers

06-13813379

arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl

VAN HET BESTUUR
Beste leden,
De eerste echte winterse dagen zijn een feit, hopelijk hoeft het park niet te vaak “op
slot”. Wist je dat je in de ClubApp direct kunt zien of de banen wel of niet gesloten
zijn? Heb je de ClubApp nog niet, download deze dan snel!
Na een lange voorbereiding van anderhalf jaar is het dan toch zover. Het Bestuur kan
jullie laten weten dat er een opdracht tot verbouwing is gegeven aan G&G
Bouwbedrijf (Henry Groenen) uit Nuenen voor de renovatie van de kleed- en douche
ruimtes. De planning is nog niet geheel bekend, maar de werkzaamheden zullen voor
de start van de voorjaarscompetitie afgerond zijn. Aankomende week ontvangen
jullie via de mail een enquête van de werkgroep “Toekomst van de Mast”. Het
invullen zal ongeveer 10 minuten duren. Zorg dat je ’m invult!
Wellicht hebben jullie het een en ander al vernomen, maar hierbij de juiste informatie
omtrent Marell Sports (trainingen). In de zomer is Marell Sports failliet verklaard.
Twee medewerkers, Bas Berkers en Mark van der Linden, hebben het initiatief
genomen om hun eigen organisatie op te starten, BMT. In hun eigen organisatie
maken ze gebruik van dezelfde tennisleraren als Marell Sports. Daarmee verandert er
in de tennisles voor de leden niets. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan
de BMT website, waar zoals iedereen gewend is, ingeschreven kan worden voor de
tennislessen. Daarnaast zijn Mark en Bas nog bezig om de laatste puntjes van de
curator af te handelen. Het grootste verschil tussen BMT en Marell zal zijn de
hoeveelheid verenigingen waar ze tennisles verzorgen. BMT heeft deze alleen binnen
Eindhoven en net erbuiten. Daarnaast zal per vereniging een vaste trainer worden
aangesteld en zal de communicatie sterk verbeterd worden. Op dit moment zit het
nog net in de overgang en kan er nog wel eens iets “mis” gaan. Wij vragen daarvoor
begrip maar willen graag via de trainersmail op de hoogte gehouden worden.
Dan willen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2018 toewensen!
Kom je op de Nieuwjaarsreceptie ook het glas heffen? Zet alvast in de agenda:
zondag 7 januari 16.00 uur…
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TENNISBALLEN
Suzanne van den Boom
Relatiemanagement
Tennisballen te koop
Er zijn zijn nog steeds tennisballen te koop, zo goed als nieuw!
4 ballen voor 6,00.
Gerry van Baal, demastgvbaal@onsmail.nl
Vespuccistraat 39, Geldrop
040-2850473
thvanbaal@onsbrabantnet.nl
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Exclusieve korting voor
leden van T.V. De Mast
Sluit u uw schadeverzekeringen bij ANAC?
Dan geven wij u een premiekorting van 10%
Bel ons voor een offerte en vraag naar de
voorwaarden. Telefoon: 040-2645959.

In or out?

ANAC Verzekeringen & Hypotheken
Vaalserbergweg 313, 5628 CH Eindhoven
E-mail: info@anac.nl, Internet: www.anac.nl
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FOTO’S GEZOCHT
We zijn continue op zoek naar leuke foto's die we in de Zendmast kunnen plaatsen.
Iedereen heeft vast wel wat foto's (op de camera of je smartphone) van een Mastevenement of het park zelf.
We willen een archief maken waaruit we kunnen putten, om de Zendmast te
verfraaien en op te leuken. Stuur je foto's aub naar pr@de-mast.nl. Als je wat meer
foto's hebt (te groot voor de mail), kun je ze gratis en makkelijk opsturen via
WeTransfer (https://www.wetransfer.com/).
Hoe meer foto's we hebben, hoe beter.
Alvast bedankt,
Suzanne van den Boom

TM

Aangeboden door: VM1 B.V.
Internet: www.vm1.nl
E-mail: hans@vm1.nl

ZONE
ID: VastMobielin1
Wachtwoord: masterij
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vast & mobiel in één

BEHEER EN ONDERHOUD
Beste Mastleden
Het jaar zit er bijna op, dus zijn we weer bezig met de Nieuwjaarsreceptie.
Noteer alvast in de agenda 7 januari 2018 om 16.00 uur in de Masterij.
Het bestuur heet u dan welkom met een drankje en wat hapjes.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een BAANFUNCTIONARIS die de werkzaamheden van
onze Bert kan ontlasten. Wie heeft hier zin in? Graag z.s.m. aanmelden bij Beheer.
Op 1 maart 2018 is er, voor hen die daar interesse in hebben, een instructie avond
voor het AED apparaat en tevens een clinic reanimatie. We hopen natuurlijk dat we
dit nooit in praktijk hoeven te brengen, maar het is geruststellend voor de vereniging
als er voldoende mensen zijn die kennis hebben van het apparaat en zo nodig ook
kunnen reanimeren. Deelname is gratis.
De bardiensplanning zal met een nieuw systeem starten, je zult hiervan op de hoogte
gesteld worden door de bardienstcommissie, houd dit goed in de gaten. Je kunt je
dan inplannen via de website van de vereniging.
Een aandachtspuntje voor onze bardienstmedewerkers; gaarne controleren bij
sluiting of alle verlichting is uitgedaan en dat alle kranen goed dichtgedraaid zijn, het
is zonde van de kosten.
Zoals je gemerkt hebben zijn er nog steeds glazen te koop, dit kan nog tot 12
december 2017.
Beheer wenst iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar !!!
Namens beheer
Dirk
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De Huufkes 15 - 15a Nuenen
Tel. (040) 283 80 78 of (040) 283 83 70
Fax (040) 284 24 57
Nieuwbouw · Verbouw · Renovatie · Onderhoud

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT
Geniet in een sfeervolle ambiance van heerlijke specialiteiten
uit de verschillende Chinese keukens
Uw gastvrouw: Sheilaї Xiong
Langstraat 10, 5664 GG Geldrop
Telefoon (040) 286 03 26 www.chinees-geldrop-jade.nl
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VACATURE
Vacature Ledencommissie (Ledenbehoud & Ledenwerving)
Ben jij creatief, flexibel, neem je initiatief, weet je van aanpakken en doe je graag
iets voor de vereniging dan is de Ledencommissie op zoek naar jou!!
Is bovenstaande van toepassing op jou, dan ben jij wellicht de juiste persoon!
Wil je graag de Ledencommissie komen versterken stuur dan een mail naar
pr@de-mast.nl

Suzanne van den boom
Relatiemanagement
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ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE
Consequenties KNLTB Peildatum
Zoals u wellicht nog van vorige jaren weet, is de peildatum* voor de berekening van
de bondscontributie door de KNLTB vastgesteld op 31 januari.
Deze datum is van groot belang voor alle leden (senioren en junioren) van de Mast!
Dit houdt namelijk in dat we maar tot 31 januari, zonder extra kosten, de
opzeggingen aan de KNLTB kunnen doorgeven.
Na deze datum moet de vereniging voor de ‘opzeggers’ de standaard
bondscontributie betalen.
Op basis van het contributiejaar 2016/2017 schatten we deze onnodige kostenpost
op ongeveer ¤ 400,-. Om deze kosten te vermijden heeft het bestuur in overleg met
de ledenadministratie het volgende verzoek aan de leden van de Mast:
Mocht u uw lidmaatschap per 1 april 2018 op willen zeggen (iets wat we natuurlijk
absoluut niet hopen!!!) dan verzoeken wij u dringend om dit voor 15-01-2017
schriftelijk of per e-mail (leden@de-mast.nl) te laten weten aan de
ledenadministratie (Manou Pennaertz).
Bij een te late opzegging zijn wij helaas genoodzaakt om een bedrag à ¤ 20,- in
rekening te brengen.
Voor alle duidelijkheid, uiteraard hopen wij dat iedereen ook het volgende seizoen
blijft tennissen bij onze gezellige tennisvereniging maar lukt het om een of andere
reden echt niet om lid te blijven dan hopen wij op uw medewerking aan deze KNLTBregel.
Met sportieve groet,
Manou Pennaertz
Jeroen Ronde
*De peildatum is de datum waarop de KNLTB meet hoeveel leden een vereniging
heeft. Per lid betaalt de vereniging een bepaald bedrag, de bondscontributie.
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VOOR EEN SPORTIEF
EN SNEL KAPSEL

‘N WINKEL VAN
BELEVING!
’N MATCH VAN
SFEER, KLEUR EN
GEUR!

W.C. COEVERING 28
5665 GA GELDROP
040 - 2800474
SPECIAAL VOOR LEDEN
TV DE MAST
TEGEN INLEVERING VAN DEZE
ADVERTENTIE
MA - DI - WO:
10% KORTING OP UW
KNIPBEHANDELING
Winkelcentrum Coevering 28 - 5665 GA Geldrop
040 - 2800474

Drank- en wijnspeciaalzaak
Margrietstraat 51
5731 BN Mierlo
T: 0492- 662083
E: info@debottelarij.nl
www.debottelarij.nl
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JEUGDTENNIS
Uitwisseling 2017
Op 19 november stond het jaarlijkse uitwisselingstoernooi met TV Heeze en TC de
Helze op het programma.

Onder een stralend zonnetje strijden de 3 verenigingen om
de wisselbeker, dit jaar een nieuwe beker met een mooi
gezamenlijk logo ontworpen door Tim Sprengers.
De kinderen konden zich inschrijven voor 1 van de 5
categorieën:

•
•
•
•
•

Rood
Oranje
Groen
Geel < 14 jaar
Geel < 18 jaar

Er zijn 52 inschrijvingen, verdeeld over de 5 categorieën.
De categorieën Oranje en Groen starten om 900 uur en
Rood en Geel om 10.00 uur.
Er worden vele spannende en sportieve wedstrijden gespeeld.
Mede door het stralende zonnetje
trekken de wedstrijden vele
toeschouwers aan.
Om 1200 uur is er een gezamenlijke lunch,
de kinderen en volwassenen genieten van
de warme soep, worstenbroodjes en
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broodjes worst. Toch best fris zo supporteren!

Na de lunch hebben we een eerste tussenstand:

•
•

Rood is gewonnen door TC de Helze
Oranje door TV Heeze.

Deze kinderen kunnen nu snel door naar de intocht van Sinterklaas.
De wedstrijden van Groen en Geel gaan na de pauze door en wederom zijn er veel
spannende partijen, het blijft spannend tot het laatste moment wie welke categorie
wint.
Om kwart voor 3 zijn alle wedstrijden gespeeld en kunnen de laatste uitslagen
worden verwerkt.

•
•

Groen en Geel < 14 jaar wordt gewonnen door TV Heeze
Geel < 18 jaar door G.L.T.V. de Mast.

TV Heeze is daarom de winnaar van de dag, van harte gefeliciteerd TV Heeze!!!
Volgend jaar sportieve
revanche bij organisator TV
Heeze en dan proberen we
die wisselbeker weer mee
naar huis te nemen!
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Kerstgroet
Wij, de jeugdcommissie, bedanken jullie allemaal voor weer een geweldig sportief
jaar, want zonder jullie is er natuurlijk geen (tennis)bal aan.
Het is voor ons altijd geweldig om te zien dat onze inzet wordt beloond met blije,
tevreden kinderen! Natuurlijk gaan wij ons ook volgend jaar weer inzetten voor jullie!
Rest ons alleen nog het volgende:

Tot volgend jaar,
David, Debbie, Harold, Joey, Marlien en Stein
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SNERT TOERNOOI 2018
In 2017 heeft helaas de winterse omstandigheden inbreuk gepleegd op het traditionele
Snerttoernooi van de Mast. De organisatie is niet bij de pakken gaan neerzitten en heeft alweer
een datum geprikt voor 2018, noteer maar vast in jullie agenda
28 januari 2018 vanaf 10.45 uur

Een paar jaar geleden opperde een groep deelnemers een erg leuk thema. Tot op heden was
het niet mogelijk om deze ludieke bal op te pakken.
Nu is het dan zover om aan te mogen kondigen dat het thema van komend toernooi zal zijn:

Bami & Nasi in de Mix
Gezien het animo van de voorgaande edities is het aan te raden om snel in te schrijven want
vol (80 deelnemers) is helaas vol. Voor de kosten hoef je het niet te laten want ook deze zullen
binnen een acceptabel persoonlijk budget blijven.
Inschrijven kan door het invullen van het inschrijfformulier (aanwezig in de Masterij). Het
formulier kan worden gedeponeerd in de bekende WICOM-bus. Daarnaast de mogelijkheid om
in te schrijven per e-mail.
ocm@de-mast.nl
De organisatoren zien jullie graag verschijnen in het nieuwe jaar om de overtollige Kerst en
Nieuwjaarskilootjes er weer snel af te meppen………
Prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2018 gewenst,
Sportieve groet,
Organisatie Snert Toernooi:
Peter van de Kerkhof • Niels Westhoff • Het Hapjesteam
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Agenda
Vrijdag 15 december
Vrijdag 22 december
Zaterdag 23 december
Zondag 24 december
Maandag 25 december
Dinsdag 26 december
Woensdag 27 december
Donderdag 28 december
Vrijdag 29 december
Zaterdag 30 december
Zondag 31 december
Maandag 1 januari
Donderdag 4 januari
Zaterdag 6 januari
Zondag 7 januari
Dinsdag 9 januari
Donderdag 11 januari
Vrijdag 12 januari
Zaterdag 13 januari
Zondag 14 januari
Vrijdag 26 januari
Zondag 28 januari

Wintercompetitie
Wintercompetitie
Masterij gesloten
Masterij gesloten
Masterij gesloten
Masterij gesloten
Masterij alleen in ochtend geopend
Masterij alleen in ochtend geopend
Masterij alleen in ochtend geopend
Masterij gesloten
Masterij gesloten
Masterij gesloten
WICOM
WICOM
WICOM
Nieuwjaarsreceptie (16.00 uur)
Bestuursvergadering
WICOM
Wintercompetitie
WICOM
WICOM
Wintercompetitie
Snert Toernooi

Inleveren kopij
Inleverdata kopij 2018
Nummer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inleveren

Verschijning

8/1/18
19/2/18
2/4/18
7/5/18
4/6/18
30/7/18
27/8/18
1/10/18
29/10/18
26/11/18

27/1/18
10/3/18
21/4/18
26/5/18
23/6/18
18/8/18
15/9/18
20/10/18
17/11/18
18/12/18
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BAANREGELEMENT
Baanreglement GLTV De MAST
Bij een vereniging horen spelregels. Zeker als er zaken bij komen als baan reserveren,
afhangen en dergelijke. Deze spelregels zijn geformuleerd in een zogenaamd baanreglement,
opgesteld door het bestuur.

Toegang tot de banen
Iedereen kan met behulp van een geldig KNLTB-pasje op naam van Tennisvereniging GLTV De
Mast toegang krijgen tot de banen.

Speeltijden
De banen zijn bespeelbaar van 8:00 uur tot 23:00 uur.

Website en telefoon Mast
Als de banen door de weersomstandigheden bijv. sneeuw en ijs, onbespeelbaar zijn dan wordt
er een antwoordapparaat aangesloten op de telefoon van het paviljoen. Dus bij twijfel vooraf
even bellen of kijk op de website, daar wordt het ook vermeld.

Baanreservering afhangbord
Dit zijn de regels voor het inhangen en bespelen van de tennisbanen:
Wie: Vrij tennissen is toegestaan voor leden van GLTV De Mast en hun introducés.
Afhangen/Reserveren: De leden die vrij willen tennissen, hangen hun geldige ledenpassen op
het afhangbord bij een vrije baan (d.w.z. een baan waarop niemand speelt). Introducés
hangen een geldige introducé-pas op.
Baankeuze: Indien er geen baan vrij is dan worden de passen gehangen bij de baan die als
eerste vrij komt. Bij keuze wordt afgehangen op de baan waarop het langst gespeeld wordt.
Doorspelen: Als u speelt op een baan blijft u spelen tot de volgende spelers komen waarbij de
passen blijven hangen op de oorspronkelijke tijd. Pas daarna mag u weer afhangen. Tussentijds
uw passen doorhangen is niet toegestaan. Eerder stoppen met tennis om dan op de volgende
tijdsperiode af te hangen is ook niet toegestaan.
Niet doorhangen: Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan mag u
niet voor de huidige tijdsperiode afhangen. Voor de volgende periode kan natuurlijk wel
worden afgehangen. Anders gezegd, je mag niet doorhangen.
Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen
hebben.
Training: Tennisles geldt als speeltijd. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af
te hangen voor vrij tennissen.
Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor
geplande tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, etc. Tijdens
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tennisactiviteiten zullen er in principe 2 banen voor vrij tennissen beschikbaar zijn, echter
hierop kan door de toernooileiding vanwege omstandigheden, uitzondering op worden
gemaakt. Bespelen van de banen tijdens tennisactiviteiten gaat in overleg met de
toernooileiding.
Speelduur: De speelduur is afhankelijk van het aantal spelers op de baan: 2-3 spelers hebben
een speelduur van 30 minuten; 4 spelers hebben een speelduur van 60 minuten.
Geen geldige pas: Afhangen met een ongeldige pas of de pas van een ander lid is niet
toegestaan. Mist een speler zijn geldige ledenpas dan zal hij/zij een geldige introducé-pas
moeten gebruiken. Deze introducé-pas kunt u kopen aan de bar. Het bestuur kan maatregelen
nemen als dit te vaak gebeurd.
Passen verwijderen: Het is onder geen beding toegestaan passen van andere leden die op het
park aanwezig zijn van het afhangbord te verwijderen dan wel te verplaatsen. Het bestuur kan
echter passen innemen bij misbruik.

Gedragsregels
Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers en eventuele scheidsrechters.
Iedereen dient met de juiste tenniskleding op de baan te verschijnen, ook bij tropische
temperaturen.
Gooi geen rookwaar of glasscherven op de banen, deze zijn funest voor de mat.
Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn.
Wanneer de netten omlaag zijn, is het verboden de baan te bespelen.
Honden zijn niet toegestaan op het park.
Auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden
gezet.
De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien
dat zij geen overlast veroorzaken.
Het verplaatsen van meubilair, het wijzigen van de nethoogten en dergelijke gebeurt
uitsluitend door de daartoe bevoegden.
Als door regen water op de baan blijft staan, ga dit niet proberen te verwijderen d.m.v.
bijvoorbeeld trekkers, vegers of iets dergelijks. Wacht liever even tot het afwateringssysteem
zijn werk heeft gedaan. Ook sneeuw mag niet worden verwijderd.

Tips
Gebruik juist schoeisel. Schoenen die geschikt zijn voor kunstgras. Er zijn wel speciale
kunstgrasschoenen, maar bedenk dat je hiermee niet op gravel mag spelen.
Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat de tennisballen duidelijk gemerkt
zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen door de vereniging
beschikbaar gesteld.

21

Baanverlichting
De verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt vanuit de gang bij de
kleedkamers. Als het paviljoen gesloten is, kun je dus altijd de verlichting inschakelen.
Zorg dat je deze ook uitschakelt als je de laatste bent die tennist in de gebruikte kooi.

Introductieregeling
Een introducé heeft rechten, maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed
door. Je bent en blijft gastheer c.q. gastvrouw.
Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de baan gebruik te maken (dus
nooit alleen introducés; maximaal kunnen 3 introducés met 1 regulier lid spelen).
Een introducé kan maximaal 5x per jaar van deze mogelijkheid gebruik maken (bij uitgifte
van introducé-pasje dient derhalve naam en geboortedatum van de introducé(s) genoteerd
te worden door de "bardienst"). Een introducé kan alleen dan van de baan gebruik maken
wanneer deze vrij ligt; op dat moment moet worden afgehangen op het bord.

Tot slot
In situaties waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.
Bij onterecht inhangen moet men het pasje naast het foutieve pasje hangen en zo de
betreffende speeltijd claimen op de baan.
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Tennispark:
Bosrand 125, 5665 EE Geldrop
Correspondentieadres:
GLTV De Mast, Postbus 478, 5660 AL Geldrop
Telefoonnummer clubhuis: 040-2863388

www.de-mast.nl
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