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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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info@marellsports.com
06-13813379

arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl

VAN HET BESTUUR
Beste Mastleden,
De zomer is toch eindelijk aangebroken, heerlijk in het zonnetje in mijn luie stoel
schrijf ik deze bijdrage voor in de Zendmast. Ook bij de Masterij is de zomer
aangebroken, na een succesvol Bourgondisch Open genieten velen van ons heerlijk
van de vakantie in binnen en/of buitenland! Leuk om te merken dat de banen
desondanks toch veel gevuld zijn, ook door de tijdelijke zomerleden! Behalve dat dit
een leuke financiële bijdrage voor onze club is, hopen we natuurlijk dat er wat
zomerleden permanent lid gaan worden.
Het derde kwartaal van de bardienst is opengesteld en helaas zien we hier nog wat
open plekken in de bezetting. Dus als je ook je drankje wil drinken na het tennissen,
geef je op voor de bardienst. Je kunt zelf een avond kiezen en het levert ook nog een
kleine bijdrage op. Het zou jammer zijn als de Masterij een aantal avonden niet open
kan zijn alleen vanwege geen bezetting. Dus laat je niet kennen en geef je op, en
maak het voor iedereen een gezellige avond.
Inmiddels hangen de tekeningen van de eventuele verbouwing al een paar weken in
de Masterij. We hebben al wat reacties ontvangen zowel positieve als ook kritische,
fijn dat onze leden met ons meedenken met deze ingrijpende beslissingen. Het
bestuur zal de komende periode gebruiken om offertes op te vragen bij diverse
aannemers voor deze verbouwing. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben,
meld dit dan op het mailadres van de bouwcommissie@de-mast.nl.
En mocht je zin hebben om deel te nemen aan deze commissie, meld je daar dan
ook! We kunnen altijd hulp gebruiken! Aan het einde van het jaar zullen we een extra
ALV beleggen om de plannen met de leden door te nemen. De datum hiervoor zullen
we op tijd communiceren!
Inmiddels is de commissie Seniorentennis al volop in voorbereiding voor de
Clubkampioenschappen, deze starten half september! Je kunt je nog inschrijven via
www.toernooi.nl.
Ik wens iedereen een hele gezellige zomer en tot snel weer op de Masterij.
Namens het bestuur,
Joeps van Steen, Secretaris
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VAN HET BEHEER EN ONDERHOUD
Het kan erger... aan mijn linkerzijde het strand met hogerop de vesting van Alicante
en aan mijn rechterzijde de jachthaven bij een temperatuur van 29 graden met een
licht briesje van zee. Ik ben er even voor gaan zitten, want ik werd eraan herinnerd
dat ik een stukje zou schrijven voor de Zendmast. Bij deze dus ...
Bij het verschijnen van deze editie van de Zendmast zullen de meesten de vakantie er
inmiddels al op hebben zitten en zijn we aan een nieuw seizoen begonnen. Een
seizoen met veel uitdagingen waarvan de eerste ongetwijfeld de
clubkampioenschappen zullen zijn. Een extra vergadering in de vakantie (samen met
de commissie Seniorentennis) heeft tot resultaat geleid dat de jaarlijkse barbecue van
de fooienpot als zodanig komt te vervallen. Daarvoor in de plaats zal de technische
commissie een programma samenstellen wat al in de middag zal beginnen en wat
toegankelijk is voor alle leden van onze vereniging. Dus voor jong en oud. Verder in
deze editie zal hierover ongetwijfeld meer worden vermeld. Dus noteer alvast in de
agenda: zaterdag 1 oktober vrij houden vanaf ongeveer 16.00 uur.
Verder kunnen we melden dat we het met zijn allen het 1e halve jaar erg netjes
hebben gedaan als we het hebben over de omzet van onze Masterij. Deze was
vergelijkbaar met die van het vorige jaar en die was toen echt niet verkeerd. Hopelijk
zet deze trend zich het 2e halve jaar voort. Dus mensen... begin met de goede
voornemens en pak het racket weer op (voor sommige uit de kast) en begin het
nieuwe seizoen op sportieve wijze. Na afloop kun je zelf de gezelligheid proeven door
een hapje en/of een drankje te nuttigen in onze gezellige bar. Aan ons zal het niet
liggen want het beheer doet haar uiterste best om dit alles mogelijk te maken.
Ook erg belangrijk is dat we ons als vereniging blijven houden aan de regels op het
gebied van de drank- en de horecawet. Voortaan hangt er achter de bar de tekst dat
iedereen die nog geen 25 jaar is zich zelf moet legitimeren als hij of zij alcoholische
drankjes wil bestellen. Dus leden moeten dit uit zichzelf doen. Het is misschien
frustrerend maar de wet bepaalt dat dit zo gedaan moet worden. Dus... ben je nog
geen 25 jaar en wil je alcohol bestellen, dan houd je legitimatiebewijs in de hand en
laat dit controleren door de dienstdoende barmedewerker. In het verleden hebben
we al 3 keer controle gehad en alle keren is het misgelopen. Dus we zijn met z’n
allen letterlijk gewaarschuwd.
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Zo zijn jullie weer een klein beetje op de hoogte van onze situatie en kan ik weer
verdergaan met nog een paar dagen genieten van mijn vakantie.
Hopelijk doen jullie dat ook.
Namens het beheer,
Hasta luego.
Henk Elsenaar.
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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
demastgvbaal@onsmail.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/).
Zegt-het-voort, zegt-het-voort. 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
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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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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
Worldtour rood en oranje
Het is weer tijd om je in te schrijven voor de World tour, wanneer je in het najaar ook
weer meedoet a.u.b. een berichtje naar de Jeugdcommissie (jeugdtennis@demast.nl).
De World Tour bestaat uit elf speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in
het jaar. Hierdoor komen de kinderen bijna het hele jaar door in aanraking met
tennis. Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook aandoen
binnen de ATP World Tour.
Onderstaande leeftijdsindeling wordt gehanteerd bij alle KNLTB-wedstrijden voor
kinderen t/m 12 jaar en is geldig voor heel het kalenderjaar 2016.

Speeldata
Zondag 11 september 2016, World Tour New York (VS)
Zondag 25 september 2016, World Tour Kuala Lumpur (Maleisië)
Zondag 9 oktober 2016, World Tour Shanghai (China)
Zondag 6 november 2016, World Tour Parijs (Frankrijk)

Clubkampioenschappen 2016
Beste jeugdleden, snel na de vakantie staan ook de clubkampioenschappen weer op
de agenda. Deze vinden plaats van 21 september tot en met 2 oktober 2016.
Je kunt je via de volgende link inschrijven:
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=D215F562-2F6B4536-86BD-8C9154BCCC2F
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Ook dit jaar is er speciaal voor onze jongste leden weer een rood/oranjeevent, deze
wordt gehouden op zaterdag 24 september van 10.00 – 13.00 uur.
Houd zaterdagmiddag/avond 1 oktober vrij voor de speciale activiteiten!!!!
Kampioen
Het zal vast niemand ontgaan zijn dat ons groene team in het voorjaar kampioen is
geworden in Groen 1.
Op de laatste speeldag werd het kampioenschap beslist worden met een direct duel
tussen de nummer 1 en nummer 2 van dat moment. Gelukkig werd er ondanks de
spanning met 5-1 gewonnen en mag De Mast Groen 1 zich de terechte kampioen
noemen!
Omdat niet iedereen er bij kon zijn op de laatst speeldag werd er een paar dagen
later gezamenlijk afgesloten met een ijsje bij Kees en kregen alle deelnemers een
beker. De officiële huldiging vindt plaats tijdens de clubkampioenschappen.

Gefeliciteerd Daan, Doris, Levi, Mila, Sanne en Sem, jullie hebben geweldig gespeeld.
Heel veel succes in het najaar!
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OPROEP
Zouden de leden die geen najaarscompetitie spelen de competitie shirtjes in kunnen
leveren bij de Jeugdcommissie?
Deelnemers aan de najaarscompetitie a.u.b. nakijken of je shirt nog past, zo niet
a.u.b. inleveren en je nieuwe maat doorgeven aan de Jeugdcommissie (of via
jeugdtennis@de-mast.nl). Wij zorgen dan alsnog voor een passend shirt!
Kamp
Dit jaar willen we voor onze jeugd weer een kamp organiseren. Voor het plannen van
de activiteiten, willen we graag inventariseren wie er allemaal meegaan.
Je wordt verwacht op 9 september om 18.00 uur en je kunt weer opgehaald worden
10 september om 18.00 uur.
Natuurlijk hopen de leden van de jeugdcommissie dat er veel aanmeldingen komen!
Aanmelden via jeugdtennis@de-mast.nl
Training najaar
Denkt iedereen eraan dat je je inschrijft voor de wintertraining bij
Tennisschool Stijn Willekens en MarrellSports (t/m 1 september).
Vrijdagavond
De vrijdagavond wordt door MarellSports verzorgd. Als jeugdcommissie willen we
deze avond zo druk mogelijk bezocht krijgen om de gezelligheid weer te bevorderen
en om lekker extra te trainen. Hier nogmaals de indeling;
18.15 - 19.00 ROOD/ORANJE
19.00 - 20.00 GROEN
20.00 - 21.00 GEEL T/M 14
21.00 - 22.00 OUDER DAN 14 T/M 24!
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FITKIDS
Tennis-clinic de Mast voor FitKids
Op maandagmiddag 27 juni was er een tennis-clinic bij De Mast voor speciale
kinderen van Fitkids.
In samenwerking met Fysiotherapie Braakhuizen hebben we dat voor het 3e jaar op
rij georganiseerd.
Fitkids is een fitness-en oefenprogramma, dat speciaal voor kinderen met een
chronische ziekte en/of beperking is ontwikkeld.
Hierbij kan men denken aan kinderen met bijv. diabetes, astma, motorische
achterstand of het syndroom van Down.
In het programma wordt gewerkt aan het stimuleren en ontwikkelen van het
zelfvertrouwen en de zelfstandigheid, zowel fysiek als mentaal.
Plezier en ontspanning staan voorop met als doel een nieuwe “life-style” aan te
meten waarbij veel bewegen vanzelfsprekend is en vooral ook heel plezierig.
Fitkids wordt op meer dan 50 locaties in Nederland gegeven; ook bij Fysiotherapie
Braakhuizen in Geldrop
Er wordt getraind onder professionele begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut.
In deze 3e tennis-clinic zijn we gestart met een goede warming-up. Toen kwamen de
rackets erbij en de groen-gele ballen.
Vervolgens allerlei behendigheids-oefeningen onder leiding van hoofdtrainer Bob,
assistent-trainers Thijs en Gertia en dit jaar ook de hulptrainers Emma en Lieke.
In het laatste onderdeel gingen de kinderen overspelen en zelfs de begeleiders van
Fysiotherapie Braakhuizen doen dan graag mee.
We sloten af met ranja en snoep.
Het was weer erg leuk om te doen, omdat de 10 deelnemende kinderen zo super
enthousiast met tennis bezig waren geweest.
Het Mast-clinic-team
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2016
De Clubkampioenschappen voor Senioren worden dit jaar gespeeld van maandag 19
september tot en met zondag 2 oktober 2016.
Inschrijven kan binnenkort via www.toernooi.nl, www.de-mast.nl of het
inschrijfformulier.
Voor zowel single, dubbel als mix categorieën.
We hopen weer op gezellige, zonnige en sportieve tennisweken. Dus schrijf je in!
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, stel ze gerust aan een van de leden
van Seniorentennis of mail naar: ck@de-mast.nl
Namens Seniorentennis,
Gertia Bloemen

20

INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2016
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
Maandag 19 Sept
Dinsdag 20 Sept
Woensdag 21 Sept
Donderdag 22 Sept
Vrijdag 23 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 24 sept
Zondag 25 Sept
19.00
Maandag 26 Sept
Dinsdag 27 Sept
Woensdag 28 Sept
Donderdag 29 Sept
Vrijdag 30 Sept
Zaterdag 1 okt
Zondag 2 okt

!

FINALE WEEKEND

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

Inschrijvingen inleveren voor 01-09-2016 bij

Gonnie Kornuijt
Bosrand 86

Gertia Bloemen
Beneden Beekloop 78
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STEUNTJE IN DE RUG
Uitslag Steuntje in de rug 2016
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 8ste editie van Steuntje in de rug zit erop!
Onze vereniging heeft dit jaar 86 stemmen gekregen.
Dit heeft geresulteerd in een bijdrage aan de Mast van 430,- euro
Ter vergelijking met voorafgaande jaren, in 2015 waren dit 105 stemmen welke
resulteerde in een bijdrage van 420,- euro
In 2014 waren dit 75 stemmen welke resulteerde in een bijdrage van 300,- 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 2017 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. Wordt
(gratis) lid van de Rabobank Dommelstreek en stem volgend jaar ook op onze
vereniging.
Jeroen Ronde
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TRAINING
Beste leden,
De zomertrainingen zullen eind september afgerond zijn. Dat betekent dat er
ingeschreven kan worden voor de trainingen in het najaar.
Als lid van G.L.T.V. de Mast kun je kiezen bij welke tennisschool je les neemt,
Stijn Willekens of Marell Sports.
De beschikbaarheid van Stijn Willekens is maandag, dinsdag en woensdag.
De beschikbaarheid van Marell Sports (Tom Marell, Luuk Swinkels en Gé Korstens) is
in principe elke dag van de week (afhankelijkheid van het aantal inschrijvingen).
Ter verduidelijking betekent dit dat Stijn Willekens en Marell Sports naast elkaar
training kunnen geven. Hoe eerder de inschrijving gedaan wordt, hoe beter ingepland
kan worden.
LET OP: Inschrijven voor 1 september!
Voor inschrijven bij Stijn Willekens
www.stijnwillekens.nl
Voor inschijven bij Marell Sports
www.marellsports.com of
http://marell.plannedtennis.nl/inschrijven
We gaan er vanuit dat het voor iedereen duidelijk is wat de mogelijkheden zijn.
Mochten er nog vragen zijn dan weten jullie ons te vinden.
David Sprengers
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VOORJAARSCOMPETITIE
Kampioenen voorjaarcompetitie 2016

Zaterdag
Mast 1 Gemengd 17+: Sikke, Lex, Maikel, Liselot, Wencke, Carola, Bo en Fenna
Mast 2 Heren 17+: Kevin, Tim, Harold, Bram en Pim
Mast 4 Heren 17+: Rens, Jeroen, Rob en Thijs
Mast 1 Heren 35+: Roger, Arjan, Marcel, Eric, Erik en Marco
Donderdagavond
Mast 2 Dames dubbel: Gina, Monique, Iris en Henriette
Vrijdagavond
Mast 2 Gemengd dubbel 35+: Henk, Annet, Jeroen, Antoon, Inge, Joeps en Brigitte
Maandagmiddag
Mast 3 Herendubbel 55+: Theo, Dirk, Martien, Joop en Rinus
Mast 4 Herendubbel 55+: Adrie, Piet,Harrie, Henny, Kees en Let
Allemaal proficiat!!!!!!
Huldiging kampioenen

Alle kampioenen van de najaarscompetitie 2015, wintercompetitie 2015/1016 en van
de voorjaarscompetitie 2016 worden gehuldigd tijdens de clubkampioenschappen van
2016
De captains krijgen hier nog een mail over!
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BOURGONDISCH OPEN
De Mast Bourgondisch Open 2016
Als wij (de OTC) denken aan De Mast Bourgondisch Open 2016 dan denken wij aan;
Regen, Pub quiz, bier, gezelligheid, BBQ, haringen, Domino’s pizza, tennis, leuke
wedstrijden en een groot aantal deelnemers dit jaar!! Onder het mom van ‘dan
hebben we dat ook weer gehad’, hier een aantal leuke weetjes:
Dit jaar met 294 deelnemers hebben wij maar liefst 310 wedstrijden kunnen plannen.
We hebben 16 walkovers gehad en (helaas) 4 opgaves.
De deelnemers kwamen van 45 verschillende clubs en daarmee staat Carolus en T.V.
de Helze met beide 41 spelers op een gedeelde tweede plaats.
Met uitstek bovenaan onze eigen Mast met 90 spelers (een diepe buiging van ons).
En wisten jullie dat er tijdens de finalezondag 100 rozen zijn verdeeld over alle
winnaars?
Nu willen wij natuurlijk onze eigen Mast-ers nog even in het zonnetje zetten. (Als de
zon niet schijnt, dan zorgen we daar zelf wel voor). Maar uiteraard eerst een
bedankje aan al onze enthousiaste sponsoren!!
Hieronder onze Mast winnaars:
(Ben je nieuwsgierig naar alle andere winnaars? Dan verwijzen wij je even door naar
de pagina van de OTC op www.de-mast.nl).
HD 8
1. Raymond Hajema + Rene Ogi
2. Jos van Empel + Albert van Osch
GD7 35+
2. Adrie Dirks + Marion v. Laarhoven
DD7 35+
1. Anette Elsenaar + Brigitte de Poorter
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HD7 35 +
1. Hennie Doreleijers + Peer van Gerwen
2. Marcel Bierkens + Jeroen Ronde
DD7
2. Manou Pennaertz + Elly v/d Vijver
HD7
1. David Sprengers + Tim Sprengers
2. Walter Hermsen + Rick van de Meerendonk
GD6 35 +
1. Rene Eijkemans (de raam Lieshout) + Anette Elsenaar
2. Onny Matulessy + Henja Sonnemans (TV Heeze)
DD6 35 +
2. Maria v Geffen + Antje Knapen-Werkhoven
DD6
1. Jessie Wester (tennisvereniging Valkenswaard) + Inge Zomers
2. Linsey Verest + Yvet Vromans
HD6
2. Sebastian Andrei + Rob Knapen
HE6
1. Kevin Leijendekker
DD5
2. Fenna Jacobs + Inge Zomers
HD5
2. Lex v/d Pas + Erwin Peddemors
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ISK
De wintereditie van de ISK staat weer op het punt om te beginnen. Schrijf je snel in
en probeer ook je tennismaten enthousiast te maken om mee te doen met de ISK.
Hoe meer inschrijvingen we hebben hoe dichter de niveaus per poule bij elkaar
liggen en dus hoe leuker de wedstrijden zijn om te spelen!
Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren in de
WICOM-box op de Masterij. Dit staat ook op het inschrijfformulier.
Je kunt je ook op www.toernooi.nl inschrijven. Bij de opmerkingen kun je daar
vermelden hoe laat je op werkdagen beschikbaar bent en je kunt je vaste
verhinderingen opgeven. Bijvoorbeeld: Ik ben op werkdagen beschikbaar vanaf 19:00
en ben dinsdagen verhinderd. Op deze manier hoef je niet al deze standaard
verhinderingen in te vullen over de gehele periode van november – maart.
Schrijf je allemaal in zodat je weer lekker actief bezig bent de komende tijd!
Veel tennisplezier,
Rick Leenheers
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AANMELDING WINTER-ISK SINGLE / DUBBEL / MIX 2016-2017
De WINTER-ISK begint op 7 november 2016.
LET OP ! BIJ AANMELDING VOOR DUBBELSPELEN DIENEN BEIDE SPELERS(STERS) EEN
INSCHRIJFFORMULIER IN TE VULLEN.
GELIEVE HET INSCHRIJFFORMULIER EN INSCHRIJFGELD, IN EEN ENVELOP, IN TE
LEVEREN IN DE WICOM-BOX OP DE MAST
Hr./Mevr.
:
5, 6, 7, 8
Adres
:
Woonplaats
:
e-mailadres
:
Ik ga ermee akkoord dat mijn e-mailadres
bekent is bij andere ISK-deelnemers: : ja/nee
Singel
: ja/nee
Partner dubbel
:
Partner mix
:
Bijgesloten
: ……. x €1,- = €
Beschikbaar: Op werkdagen vanaf …… uur (Belangrijk!!)

Winter ISK 2016-2017
Maandag

10.00 t/m 18.00 18.00 t/m 21.00

Dinsdag

10.00 t/m 18.00 18.00 t/m 21.00

Woensdag 10.00 t/m 18.00 18.00 t/m 21.00
Donderdag 10.00 t/m 18.00 18.00 t/m 21.00
Vrijdag

10.00 t/m 18.00 18.00 t/m 21.00

Zaterdag

10:00 t/m 13:00 13:00 t/m 21:00

Zondag

10:00 t/m 13:00 13:00 t/m 21:00

Verhinderingen i.v.m. vakantie, competitie of andere verhinderingen
(alleen data: dus geen weeknummers en vakanties benoemen):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Uiterlijke inschrijfdatum: 16 oktober 2016.
Niet betaalde of te late inschrijvingen worden niet gehonoreerd.
Inleveren in de Wicom-Box in ‘De Masterij’
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DE VERBOUWING
Toelichting op de tekeningen:
Plattegrond: nieuwe situatie (blad 5)
Masterij en serres:
• Afmetingen Masterij blijft gelijk.
• Het dak van de Masterij wordt verhoogd door de balkenlaag, die nu tussen
de stalen draagbalken ligt, op de stalen draagbalken te leggen. Hierdoor
ontstaat er ruimte tussen het plafond en de afwerking van het plafond om
kabels en leidingen uit het zicht te verwerken.
• Serres worden geheel vernieuwd. Geen lichtdoorlatende daken meer. Het
worden platte gesloten daken op één niveau.
• De openhaard wordt verwijderd.
• De Masterij met gesloten serre (1.10) wordt zoveel mogelijk één ruimte. 3
stalen staanders in plaats van de huidige constructie zorgen voor het
opvangen van de dakconstructie.
• De schuifpui in de serre wordt vervangen door een vast kozijn.
• In de Masterij komen 3 extra raamkozijnen, een vast bestaand raam vervalt.
Naast extra lichtinval ontstaat er ook beter zicht op de banen.
• Vanuit bijkeuken (nu) wordt er een verbinding (doorgeefluik) gemaakt naar
de nieuwe Masterij/serre.
• De vernieuwde serre wordt voorzien van dubbele openslaande deuren en 2
eenduidige raamkozijnen.
• De serre wordt ca. 80 cm breder. Verbreding richting terras.
• In de toekomstige serre is ter hoogte van het doorgeefluik een blinde muur
gepland.
• Verdere indeling en invulling zoals bar etc. nog nader te bepalen.
Hal en toiletten:
• De entree/hal (1.1) wordt verruimd en krijgt een open verbinding met de
gang naar de kleedruimtes en bestuurskamer.
• Toiletgroep heren (1.5).
• Toiletgroep dames 2 toiletten (1.6)
• Kleedruimtes dames en heren (1.7)
• Centrale open doucheruimtes dames en heren (1.8)
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Keuken:
• Voor de keuken zijn 2 ruimtes (1.9) beschikbaar. Inrichting en indeling nog
nader te bepalen.
• De bestaande gesloten koelruimte komt te vervallen.
Bergingen:
• De bestaande bergingen blijven gehandhaafd. (1.4)
• De semi gesloten buitenberging aansluitend op de keuken (1.9) wordt bij het
gebouw betrokken en wordt vorstvrij opgezet. Hierdoor kan een deel van de
keukenopslag, naar wens, ondergebracht worden in de gerenoveerde
berging.
Bestuurskamer (1.3)en opslag (1.2)
• Indeling en gebruik nader te bepalen.

Toelichting op de gevelbeelden:
Algemeen:
• Door de verschillende wijzigingen in de bestaande gevels worden de gevels
bewerkt en of behandeld om zo veel mogelijk een eenduidige uitstraling te
krijgen.
• Alle raamkozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met
hoogwaardig isolatieglas.
Blad 1
•
•
•
•
•

noordgevel - entree
De entree wordt naar buiten gebracht onder bestaande de overkapping.
In opslagruimte (1.2) vervalt 1 raam/kozijn.
In de gevel van de Masterij wordt een nieuw raamkozijn geplaatst. Een
bestaande raamkozijn wordt dicht gemaakt.
De serre krijgt een plat dak niet lichtdoorlatend.
De schoorsteen wordt afgebroken.

Blad 2 zuidgevel – serre
• Semi buitenberging wordt een in steen opgetrokken vorstvrije opslag.
• Het aanzien van de serre krijgt rustiger karakter slechts 2 raampartijen
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•
•
•
Blad 3
•
•
•
•
•

Het aansluitende terras is vanuit de serre bereikbaar via dubbele
openslaande deuren.
De serre krijgt een plat dak, niet lichtdoorlatend.
Schoorsteen wordt afgebroken
oostgevel zijde baan 1 + 2
2 nieuwe raamkozijnen links en rechts van de dubbele openslaande deuren.
2 vaste ramen in de serre i.p.v. de schuifpui.
De serre krijgt een plat dak niet lichtdoorlatend.
De schoorsteen wordt afgebroken.
Zijraam in grotere ruimte hal/entree.

Blad 3 westgevel bij fietsenstalling
• De buitendeur in opslagruimte (1.2) vervalt.
• Het platte dak van de gerenoveerde berging (1.4) sluiten qua hoogte aan op
de nieuwe daken van de serres.
De bouwcommissie
Hans Verhoeven
Niek Gorris
Reacties en op- en aanmerkingen kunt u richten aan
bouwcommissie@de-mast.nl
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WICOM
Nieuw Wicom seizoen van start
Nog iets meer dan een maand en dan starten we met alweer een nieuw Wicom
seizoen. Dit jaar starten we het eerste weekend van oktober, in verband met de
clubkampioenschappen die dit jaar halverwege september starten.
De zaterdag start om 13:00 uur, om de PSV supporters tegemoet moet komen als PSV
op zaterdagavond een wedstrijd speelt. De zondag start traditiegetrouw om 10:00 uur
en 14:00 uur.
Afgelopen jaar hadden we erg veel mutaties in het speelschema. We willen graag
een beroep doen op de deelnemers om eerst zelf voor vervanging te zorgen alvorens
op de organisatie een beroep te doen een wedstrijd te verzetten.
Voor de donderdag zijn we nog opzoek naar een damesteam. Dus wil je dit jaar nog
gezellig op donderdag met de Wicom meedoen? Schrijf je dan snel nog in!
De captainsavonden staan dit jaar gepland op dinsdag 20 en woensdag 21
september. Beide avonden van 19:00 uur tot 21:00 uur. We delen dan de
wedstrijdformulieren en speelschema's uit. Tevens wordt dan door de deelnemende
teams de contributie betaald.
Tot in oktober, dan maken we er met zijn allen weer een sportief en gezellig Wicom
seizoen van!
De Wicom-commissie,
Ciska, Aad, Niels
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LEDENCOMMISSIE
Nadat er een inloop initiatief van start was gegaan tijdens de Mei’se Mert, was het
team al een beetje warm gelopen. Het Stellentoernooi dit jaar was voor het eerst
open gezet om ook als niet-lid deel te kunnen nemen aan dit geslaagde
gezelligheids-toernooi. In overleg met de ledenadministratie, Manou, werden er ook
in mei plannen gesmeed om de Zomeractie op touw te gaan zetten. Een
informatieboekje de Mast werd gemaakt in samenwerking met J&J, en de posters
verdeeld door Geldrop. Een abonnement om je conditie op peil te houden gedurende
3 zomerse maanden sloeg aan. Animo uit de hoeken van de Hockey, Voetbal en zelfs
de Studenten, zorgde ervoor dat er deze zomer 55 nieuwe gezichten te bezichtigen
waren op ons tennispark. Samen met de inzet van de Tennisschool Stijn Willekens
werd er zelfs een clinic opgezet met o.a. de inzet van eigen leden als hulptrainer en
het tenniskanon.
Al met al is de Zomeractie een leuk en geslaagd initiatief wat zeker voor herhaling
vatbaar is voor de komende jaren.
Door meer bekendheid en ruchtbaarheid te geven aan de activiteiten van de Mast
hopen wij meer nieuwe leden aan te gaan trekken om de gezelligheid alleen maar te
laten toenemen. Ook jij kunt hiervoor zorgen om als ambassadeur de Mast weer te
laten bloeien en groeien. De eerst volgende gelegenheid is uiteraard een kijkje te
komen nemen op onze eigen Clubkampioenschappen in september en de start van de
WICOM in oktober. Wat voor de ledencommissie belangrijk gaat worden is het
volgende gezelligheidstoernooi medio eind oktober………… Maar daar hoor je later
meer over!
Ledencommissie

35

Agenda

Zondag 4 september
Zondag 11 september
Maandag 12 september
Woensdag 14 september
Donderdag 15 september
Vrijdag 16 september
Maandag 19 september
Dinsdag 20 september
Woensdag 21 september
Donderdag 22 september
Vrijdag 23 september
Zaterdag 24 september
Zondag 25 september
Maandag 26 september
Dinsdag 27 september
Woensdag 28 september
Donderdag 29 september
Vrijdag 30 september
Zaterdag 1 oktober
Zondag 2 oktober

Einde Zomervakantie
World Tour Jeugd
Bestuursvergadering
Competitie jeugd
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Captainsavond WICOM
Competitie jeugd
Clubkampioenschappen
Captainsavond WICOM
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
World Tour Jeugd
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Competitie jeugd
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Feestmiddag/avond fooienpot
Clubkampioenschappen

Inleveren kopij
Jaar

2016

Nummer

Inleveren

Verschijning

7

29-08-16

17-09-16

8

03-10-16

22-10-16

9

31-10-16

19-11-16

10

28-11-16

17-12-16
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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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