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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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BES TUU R G.L.T .V. D E MA ST
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

Secretariaat Postbus 478, 5660 AL, Geldrop

CON TA CTPE RSON EN G.L.T.V . DE MA ST
Jeugdtennis

David Sprengers

06-46670381

jeugdtennis@de-mast.nl

I.S.K.

Rick Leenheers

06-29004556

rickleenheers@hotmail.com

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

Peter van de Kerkhof

06-41833950

ledencommissie@de-mast.nl

Clubtrainers

Stijn Willekens

06-51611923

info@stijnwillekens.nl

Marell Sports
Arlette Scheepers
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info@marellsports.com
06-13813379

arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl

VAN HET BESTUUR
Beste Mastleden,
De zomer is voorbij! Helaas….
De zomerleden hebben 3 maanden lekker kunnen tennissen. Een aantal hebben de
rest van het seizoen erbij gepakt als volwaardig lid van de Mast. Een goede actie van
de Ledencommissie.
De plannen voor de verbouwing van de Masterij hangen al weer een tijdje op. Wie
nog vragen of opmerkingen heeft, graag melden via bouwcommissie@de-mast.nl.
Wie mee wil helpen in de bouwcommissie kan zich op dit zelfde adres opgeven.
Op dit moment zitten de midden in de Clubkampioenschappen voor junioren en
senioren. We hopen op goed weer en veel mooie partijen. De commissie heeft op
zaterdagmiddag 1 oktober om 16:00 nog een leuke activiteit gepland met
aansluitend een feestavond. Meer informatie volgt via de mail (aanmelden is nodig).
De activiteiten zijn voor zowel de junioren als de senioren.
Vorige week is de najaarscompetitie begonnen, waarbij dit jaar voor het eerst de
jeugd op de zondagochtend ook vertegenwoordigd is. Alle teams veel succes en
plezier tijdens de competitie.
Iedereen die meedoet met de Clubkampioenschappen veel tennisplezier en succes.
Voor de kijkers goed weer en tot ziens in de Masterij.
David Sprengers,
Jeugdtennis
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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/).
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
11

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
UITWISSELINGSTOERNOOI
Op zondag 13 november vindt voor de 4e keer het uitwisselingstoernooi plaats tussen
TV Heeze, TC de Helze en GLTV de Mast (beiden uit Geldrop). Voorgaande jaren was
dit een groot succes. We hopen ook dit jaar op een grote opkomst. Dus schrijf je op
tijd in!
Datum: zondag 13 november
Locatie: TC De Helze
Je kunt je inschrijven in de volgende categorieën:
Rood (t/m 9 jaar)
Oranje (t/m 11 jaar)
Groen (t/m 12 jaar)
Geel (t/m 14 en t/m 17 jaar)
Meer informatie over de inhoud van de dag volgt later. Je kunt je alvast inschrijven
door ons te mailen via jeugdtennis@de-mast.nl.
We hopen weer op een hoge opkomst om onze club te vertegenwoordigen.
Tot dan
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JEUGDTENNIS

Afgelopen vrijdag 9 september was het dan zover… het KAMP stond op het programma.
De jeugdcommissie had een leuk programma in elkaar gedraaid en vanaf vrijdagavond
18.00 uur werd er gestart met een leuke tennisclinic van Marell Sport gegeven door Ge.

Om 22.00 uur gingen alle lichten uit en kon de speurtocht naar de moord op meneer Nin
Tendo beginnen. Met zaklampen in de hand gingen alle kinderen op zoek. Voor sommige
was dit natuurlijk wel spannend, maar deze werden goed geholpen door hun teamgenoten.
Nog effe een filmpje voor het slapen gaan en daarna was het tijd voor iedereen om zijn
eigen bedjes op te zoeken. De meesten lagen in de Masterij, maar sommige bikkels hebben
de hele nacht buiten geslapen!
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JEUGDTENNIS

Zaterdagochtend in pyjama’s alweer de tennisbanen op. Daarna met z’n allen ontbeten. Ja
en wat doe je als de volwassenen de boel opruimen…. Tennisssen natuurlijk!

Nadat alles opgeruimd was zijn we met de hele groep vertrokken naar Ter Spegelt in Eersel.
Daar hebben we ons de rest van de ochtend en de middag vermaakt in het water en zand
en de jongvolwassenen in het gras ;) (want ja, 5 uurtjes slaap was toch wel een beetje
weinig)
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JEUGDTENNIS

Terug op de Mast nog een lekker broodje knak als afsluiting.

Het was een top kamp! Bedankt iedereen!
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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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Agenda
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
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober
Vrijdag 7 oktober
Zaterdag 8 oktober
Zondag 9 oktober
Woensdag 12 oktober
Donderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober
Zaterdag 15 oktober
Zondag 16 oktober
Maandag 17 oktober
Woensdag 19 oktober
Donderdag 20 oktober
Vrijdag 21 oktober
Zaterdag 22 oktober
Woensdag 26 oktober
Donderdag 27 oktober
Zondag 30 oktober

Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
World Tour Jeugd
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Competitie jeugd
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Feestmiddag/avond fooienpot
Clubkampioenschappen
Competitie jeugd
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
WICOM
WICOM
World Tour Jeugd
Competitie jeugd
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
WICOM
WICOM
Bestuursvergadering
Competitie jeugd
Najaarscompetitie
WICOM
Najaarscompetitie
Start Herfstvakantie
Competitie jeugd
Najaarscompetitie
WICOM
Einde Herfstvakantie

Inleveren kopij
Jaar

2016

Nummer

Inleveren

Verschijning

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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