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• Specialist in isolatieglas
• Alle soorten gekleurd glas
• Spiegels
• Glas op maat gesneden
• 10 jaar verzekerde garantie
Emopad 37d Geldrop Tel. (040) 285 10 98
www.geldropseglascentrale.nl • e-mail: info@geldropseglascentrale.nl
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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

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

06-46670381

Secretariaat Postbus 478, 5660 AL, Geldrop

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

David Sprengers

I.S.K.

Thijs Gerrits

isk@de-mast.nl

WICOM

Aad van Gerwen

wicom@de-mast.nl

Seniorentennis

Antoon Warmoeskerken 06-52026710

seniorentennis@de-mast.nl

O.T.C.

Rob Knapen

otc@de-mast.nl

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

040-7600016

Bosrand 56, 5665 ER Geldrop
Ledencommissie

Clubtrainers

ledencommissie@de-mast.nl

Stijn Willekens

06-51611923

Marell Sports
Arlette Scheepers
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info@stijnwillekens.nl
info@marellsports.com

06-13813379

arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl

VAN HET BESTUUR
Beste Mast Leden,
Op het moment van schrijven hebben we de voorjaarscompetitie net afgerond en
gaan we bijna van start met het Bourgondisch Open!

We hebben een mooie competitie gehad. In tegenstelling tot vorig voorjaar waarin
we zelfs nog hagel en sneeuw hadden, hebben we dit voorjaar veel geluk met het
weer gehad. Vele mooie zonnige competitiedagen met tot slot een heel warm laatste
weekend. Er zijn ook weer kampioenen bij De Mast. De “huldiging” van deze teams
wordt later in het jaar gedaan. Voor hen allen alvast gefeliciteerd!

Het Bourgondisch Open, we zitten er midden in! 9 dagen lang plezier onder het genot
van tennis spelen, tennis kijken, lekkere drankjes en op z’n tijd heerlijke hapjes, het
heet niet voor niets het Bourgondisch Open! Met 315 spelers, 326 wedstrijden
(inclusief een HE categorie 3) en geweldige sponsoren is het weer een top
evenement! Kom je dit finaleweekend ook even wat meepikken bij De Mast?

Na het succes van vorig jaar, hebben we in de maanden april en mei weer de
Zomeractie gelanceerd. Een lidmaatschap voor de maanden juni, juli en augustus voor
een gunstige prijs. Speciaal voor personen die bij hun eigen vereniging in de
zomerstop zitten (voetbal, hockey etc.) of gewoon om te proberen. We mogen wel
zeggen dat de actie wederom succesvol is geweest. We mogen deze zomer ca. 40
personen welkom heten bij onze vereniging! Laten we er met zijn allen voor zorgen
dat we deze mensen bij vragen op weg kunnen helpen en dat ze zich welkom
voelen. Wie weet houden we er net als vorig jaar weer nieuwe leden aan over! Op
het inhangbord zijn ze te herkennen aan de blauwe ledenpasjes.

De zomervakantie staat voor de deur. De volgende Zendmast komt in de derde week
van augustus uit. In de tussentijd blijft de website www.de-mast.nl wel up-to-date,
dus daar kun je terecht voor alle laatste nieuwtjes, agenda etc. Heb je zelf iets wat je
graag gepubliceerd wil zien, kun je kopij aanleveren op pr@de-mast.nl.
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Iedereen alvast een fijne zomervakantie toegewenst!
Met sportieve groet,
Suzanne van den Boom
Relatiemanagement
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TENNISBALLEN

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

vast & mobiel in één
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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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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

Zomerkamp 2017

Ook dit jaar organiseren we weer een tenniskamp! Zoals al eerder gemeld van
vrijdagavond 1 september 18:00 uur tot zaterdagavond 2 september (eindtijd volgt
nog). We gaan weer een leuk programma bedenken, maar je kunt je gaan opgeven!
Stuur vóór 1 juli even een mailtje naar jeugdtennis@de-mast.nl
Mocht je al vragen hebben, kun je ons natuurlijk ook altijd mailen of even
aanspreken. We hopen dat jullie allemaal meegaan!

Clubkampioenschappen

De zomervakantie moet nog beginnen, maar na de zomervakantie en na ons
jeugdkamp staan ook de clubkampioenschappen weer op het programma. Deze zijn
dit jaar van 18 september t/m 1 oktober. Binnenkort zal hiervoor de inschrijving
online komen.
Junioren die bij de senioren mee willen doen kunnen zich dan ook inschrijven, maar
let er wel op dat je je ook voor 1 categorie bij de jeugd inschrijft!
Tijdens de clubkampioenschappen zal er voor de kinderen in de categorie rood en
oranje weer een ROOD/ORANJE-EVENT georganiseerd worden. Dit event zal
plaatsvinden op zaterdag 23 september.

Voorjaarscompetitie
Er zijn in de voorjaarscompetitie 2 jeugdteams kampioen geworden. Het gemengd
team t/m 17 en het jongens team t/m 14.
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Het gemengd team bestaat uit Emma, Lieke, Sander, Sam en Rahmy, Ze hebben alle
wedstrijden gewonnen. Hartelijk gefeliciteerd, een mooi resultaat.
Het jongens team bestaat uit Jasper, Loran, Jelle, Jeroen en Thijs. Net als het mixteam
hebben ze alle wedstrijden gewonnen. Heel goed gedaan!
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STEUNTJE IN DE RUG
Uitslag Steuntje in de rug 2017

In het voorjaar hebben we aan de leden van de Mast gevraagd om mee te doen aan
de Rabo sponsoractie ‘Steuntje in de rug’. Meedoen betekende dat de leden van de
Mast en hun vrienden, kennissen en familie die ook lid zijn van de Rabobank, hun
stem zouden gaan uitbrengen op de Mast.
De 9de editie van Steuntje in de rug zit erop!
Onze vereniging heeft dit jaar 56 stemmen gekregen.
Dit heeft geresulteerd in een bijdrage aan de Mast van 239,12 euro
Ter vergelijking met voorafgaande jaren,
in 2016 waren dit 86 stemmen welke resulteerde in een bijdrage van 430,- euro
In 2015 waren dit 105 stemmen welke resulteerde in een bijdrage van 420.- euro
Het bestuur is bijzonder blij met dit resultaat en wil iedereen die op onze vereniging
heeft gestemd van harte bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2018 weer mee aan
deze Rabo sponsoractie. Hopelijk dan met een weer beter resultaat.
Tip aan de leden van de Mast die bankieren bij de Rabobank Dommelstreek. Word
(gratis) lid van de Rabobank Dommelstreek en stem volgend jaar ook op onze
vereniging.
Jeroen Ronde
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BEHEER EN ONDERHOUD
Nieuwe secretaris Beheer
Zo....het wordt tijd dat ik even ga melden dat ik, Anette Elsenaar, de functie van
secretaris heb overgenomen van Brigitte de Poorter.
Even wennen was het wel over het wel en wee van het Beheer als je er nog niet echt
in zit.
Maar gaandeweg gaat dat goedkomen.
Ik denk dat mijn naam misschien niet helemaal onbekend zal voorkomen bij de
meesten, daar ik al in enkele commissies heb gezeten. Te denken aan de Open
Toernooi commissie, de ledencommissie en heb me jaren bezig gehouden met het
integratietoernooi van de Mast, de Helze en T.V. Mierlo.
Maar nu dan actief in het Beheer.
Daarbij is ook Yvonne Boin weer in het Beheer terug gekomen. Hier zijn wij heel erg
blij mee. Zij is de contactpersoon met de verschillende commissies. Om zo de
communicatie beter te laten verlopen en de afspraken goed op elkaar af te stemmen.
Ook zet zij zich in voor de bardienstplanning samen met Antje Werkhoven en Ingrid
Samuels.
Zoals de meesten wel weten houdt het Beheer zich bezig met wat zich in de Masterij
afspeelt. Zowel achter als vóór de bar. We vinden het dan ook erg fijn dat onze leden
regelmatig een drankje komen nuttigen na het tennissen.
Wat ook speelt is dat ze dan graag geholpen willen worden door iemand die achter
de bar staat. Dat wil de laatste tijd nog niet altijd lukken.
We hebben met de pasjes ophalen zoveel mogelijk leden een korte vragenlijst laten
invullen of ze bardienst willen draaien en waren ook erg blij dat er zich weer een
aantal nieuwe leden zich hiervoor hadden opgegeven.
Dat brengt me op het volgende punt: omdat we nog niet op een voltallige invulling
van de bardienstplanning zitten, zal vanaf de najaarscompetitie elke team ervoor
zorgdragen dat er 4x per team een bardienst gedraaid gaat worden. Hopelijk worden
dan alle dagen weer gevuld met iemand achter de bar.
Verder hebben we nog een mededeling over de EHBO-doos. Deze wordt bijgehouden
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door Brigitte de Poorter en Loek Weimar. Wanneer er iets uitgehaald wordt dien je dit
te melden in het logboek. Niemand hoeft iets aan te vullen. Dit wordt verzorgd door
Brigitte en Loek. Zij houden om de 2 maanden bij wat er uit is en vullen dit aan.
Er zijn mooie nieuwe bankjes aangeschaft voor elke baan. Op dit moment vindt het
Open Toernooi plaats. Hopelijk is het mooi weer en hebben we weer een gezellige
pubquiz -avond.
We nodigen alle leden natuurlijk uit om te komen kijken naar de wedstrijden.
Uiteraard staat het Bourgondisch Open bekend om de lekkere hapjes, dus jullie zijn
welkom.
Namens het Beheer,
Anette Elsenaar
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Ladies Day
Op vrijdag 1 september 2017 wordt er na jaren weer een
Ladies Day georganiseerd op de Mast.
Schrijf je snel in, er is slechts plaats voor 40 personen.
De kosten bedragen ¤ 7,50 per persoon en dienen te worden betaald bij aanvang van
de Ladies Day.
Hiervoor ontvang je een kopje koffie/thee bij ontvangst en een heerlijke lunch.

Voor wie:
Voor alle 18+ dames !
Wanneer:
Vrijdag 1 september 2017 van 10.00 – 15.30 uur.
Inschrijven:
Inschrijven voor 15 augustus a.s.

Inschrijven kan op 2 manieren:
◦
Via de intekenlijst in het clubhuis – op het prikbord
◦
Via email aan tonne@mediscon.nl
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WINTERCOMPETITIE
Men kan zich weer inschrijven voor de outdoor winter competitie 2017-2018
Ik heb graag de inschrijvingen voor 30 juli binnen omdat ik daarna zelf op vakantie
ben
Ik ga er nu vanuit dat de spelsoorten hetzelfde zijn als vorig jaar, mocht er toch iets
veranderd zijn dan laat ik dat zo vlug mogelijk weten.
Donderdagmorgen vanaf 10.00 uur:

Damesdubbel 17+

Donderdagavond vanaf 19.00 uur:

Gemengd dubbel 17+

Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur:

Gemengd dubbel 50+
Heren dubbel 50+

vrijdagavond vanaf 19.00 uur:

Gemengd dubbel 17+
Gemengd dubbel 35+
Heren dubbel 17+
Heren dubbel 35+
Dames dubbel 17+
Dames dubbel 35+

Email: cmmast@hotmail.com
VCL Gonnie Kornuijt
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Clubkampioenschappen 2017

De Clubkampioenschappen voor Senioren worden dit jaar gespeeld van woensdag 20
september t/m zondag 1 oktober.
Inschrijven kan binnenkort via www.toernooi.nl of via het inschrijfformulier in deze
Zendmast of via de website www.de-mast.nl.
Voor zowel single, dubbel als mix categorieën.
We hopen weer op gezellige, zonnige en sportieve tennisweken. Dus schrijf je in!
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust aan een van de leden van de commissie
Seniorentennis of mail naar: ck@de-mast.nl
Namens Seniorentennis,
Gertia Bloemen
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INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2017
Naam: ...............................

Voornaam: ......................

Telefoonnr.: ......................

Geboortedatum: ..................

Speelsterkte Enkel: 3/ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Speelsterkte dubbel: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

Man / Vrouw

Speelt mee in de: (Maximaal 3 categorieën)
• GEEN SPEELSTERKTE INVULLEN ALLEEN AANKRUISEN
Onderdeel

Categorie

1

Onderdeel

2

Dames Enkel
Dames Dubbel
Heren Enkel
Heren Dubbel
MIX

Dames Enkel 50+
Dames Dubbel 50+
Heren Enkel 50+
Heren Dubbel 50+
MIX 50+
UITSLUITEND SPEELSTERKTE INGEVEN !!!

Partner 1:

..............................................

Speelsterkte: ...................

Partner 2:

..............................................

Speelsterkte: ...................

Verhinderingen:(Gelieve de verhinderde tijden aangeven)
Speeldag
Woensdag 20 Sept
Donderdag 21 Sept
Vrijdag 22 Sept

19.00

20.00

21.00

20.00

21.00

20.00

21.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

19.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Zaterdag 23 sept
Zondag 24 Sept
19.00
Maandag 25 Sept
Dinsdag 26 Sept
Woensdag 27 Sept
Donderdag 28 Sept
Vrijdag 29 Sept
Zaterdag 30 Sept
Zondag 1 okt

!

FINALE WEEKEND

Om problemen te voorkomen verzoeken wij iedereen
dringend, om zich niet gelijktijdig bij andere toernooien in
te schrijven.

Inschrijvingen inleveren voor 04-09-2017 bij

Gonnie Kornuijt
Bosrand 86

Gertia Bloemen
Beneden Beekloop 78
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Agenda
Zaterdag 10 juni
Zondag 11 juni
Maandag 12 juni
Dinsdag 13 juni
Woensdag 14 juni
Donderdag 15 juni
Vrijdag 16 juni
Zaterdag 17 juni
Zondag 18 juni
Zondag 25 juni
Maandag 3 juli
Zaterdag 15 juli
t/m 27 augustus

De Mast Bourgondisch Open Toernooi
De Mast Bourgondisch Open Toernooi
World Tour Jeugd
De Mast Bourgondisch Open Toernooi
De Mast Bourgondisch Open Toernooi
De Mast Bourgondisch Open Toernooi
De Mast Bourgondisch Open Toernooi
De Mast Bourgondisch Open Toernooi
De Mast Bourgondisch Open Toernooi
De Mast Bourgondisch Open Toernooi
World Tour Jeugd
World Tour Jeugd
Bestuursvergadering
Zomervakantie

Inleveren kopij
Jaar 2017

Nummer

Inleveren

Verschijning

6
7
8
9
10

31-07-17
28-08-17
02-10-17
30-10-17
27-11-17

19-08-17
16-09-17
21-10-17
18-11-17
16-12-17
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INHANGEN
De vereniging verstrekt aan ieder lid een lidmaatschapspasje, voorzien van zijn/haar foto. Bij
verlies kan, tegen vergoeding van de kosten, bij de ledenadministratie een nieuw pasje
worden verkregen.
Deze pasjes dienen te worden ingehangen op het hiervoor bestemde inhangbord bij de banen
op het tennispark.
Dit kan alleen met een geldig ledenpasje/introductiekaartje.
Men kan op de inhangborden steeds periodes van 30 minuten reserveren (enkelspel) en een
periode van 1 uur voor dubbelspel.
Men mag tijdens het spelen de kaartjes niet (laten) verhangen.
Men mag slechts inhangen indien men op het park aanwezig blijft.
Het is niet toegestaan andermans pasje te verhangen.
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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