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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
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beheer@de-mast.nl
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Arlette Scheepers
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info@marellsports.com
06-13813379

arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl

VAN HET BESTUUR
Terwijl ik dit schrijf zijn net de clubkampioenschappen afgelopen, dit was zeer
geslaagd; verder in de Zendmast meer over de clubkampioenschappen.
Wat ons wel zorgen baart zijn de bardiensten, een aantal bardiensten waren
helemaal niet ingevuld, er werd daarom ter plekke maar weer gedraaid door een
aantal vrijwilligers die al veel voor onze vereniging doen. Wij zijn dus te veel
afhankelijk van dezelfde vrijwilligers.
Beheer en Onderhoud zullen samen met de bardienstplanning een voorstel indienen
bij het Bestuur om de bardiensten in de toekomst gevuld te krijgen.
Tijdens de vakantieperiode zijn een aantal groepjes bezig geweest offertes op te
vragen voor de verbouwing van onze kantine. De bouwcommissie zal hiervan een
financieel voorstel maken en indienen bij het Bestuur, de verwachting is dat dit in de
maand oktober gaat gebeuren.
Het Bestuur zal dan een beslissing nemen en daar een voorstel van maken welke in
een extra ledenvergadering eind november of begin december voorgelegd gaat
worden aan de leden.
Tevens zijn we aan het kijken naar led verlichting voor de banen, hiermee kunnen we
jaarlijks geld gaan besparen wat betreft stroom en onderhoudskosten. Op dit moment
zijn we aan het kijken in hoeveel jaar we de investering kunnen terug verdienen. Op
dit moment zijn we nog in gesprek met de gemeente i.v.m. de overtredingen m.b.t
alcohol schenken aan jongeren. Het laatste half jaar zijn we 2 keer gecontroleerd en
de vrijwilligers achter de bar hebben vergeten om een ID te vragen. Ben daarom alert
indien je bardienst hebt en bij twijfel altijd om een ID vragen.
LET OP: dit moet de jongere onder de 25 jaar altijd tonen.
Ik wens iedereen de komende tijd veel tennisplezier.
Antoon Warmoeskerken,
Voorzitter seniorentennis
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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
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TENNISARRANGEMENTEN
Beste leden en niet-leden
Heeft u wel zin in een sportief feestje met vrienden, familie of collega’s maar weet u
niet wat u moet organiseren?
Wij hebben de oplossing. Vanaf heden biedt tennisvereniging De Mast 2 verschillende
tennisarrangementen.
Deze kunnen geboekt worden op de dagen dat er geen activiteiten bij De Mast zijn.
Hieronder vind u de toelichting van de 2 arrangementen.
Heeft u belangstelling dat kunt u via mail contact opnemen met Yvonne Boin,
y.boin@hotmail.com
ARRANGEMENT ROSMALEN
Deelname minimaal 16 personen
Baanhuur € 20,00 per dagdeel (4 uur) per baan (apart betalen)
Ontvangst met koffie met cake
Lunch bestaande uit soep, 2 broodjes (ham of kaas, kroket of frikadel), kopje koffie of
thee
Prijs bij deelname 16 personen: € 6,50 p.p.
ARRANGEMENT WIMBLEDON
All inclusieve arrangement, deelname minimaal 16 personen
Gebruik minimaal 4 banen voor een dagdeel (4 uur)
Ontvangst met koffie en cake
Lunch bestaande uit soep, 2 broodjes (ham of kaas, kroket of frikadel), kopje koffie of
thee
Drankjes voor de duur van 4 uur (uitgezonderd sterke drank en mixdranken)
Kosten bij deelname 16 personen: € 25,00 p.p.
Dit arrangement kan uitgebreid worden met een barbecue vanaf € 12,00 p.p.
Andere mogelijkheden zoals friet met snacks e.d. zijn bespreekbaar
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KIENEN
De grootste en gezelligste activiteit die jaarlijks wordt georganiseerd is niet meer weg
te denken, namelijk
ONZE SUCCESVOLLE KIENAVOND
ALLEEN SENIOREN LEDEN VAN DE MAST KUNNEN DEELNEMEN AAN DEZE ACTIVITEIT
Noteer nu al in je agenda dat je op DINSDAG 13 DECEMBER A.S. gaat kienen
bij DE MAST.
Het kienen begint om 20.00 uur. Het paviljoen is reeds om 19.00 uur geopend. Tegen
een vergoeding kunnen in het paviljoen kienkaarten worden besteld. De trouwe
kieners uit voorgaande jaren weten, dat als je verzekerd wilt zijn van een zitplaats je
tijdig aanwezig moet zijn. Want vol=vol. Je hebt dan nog de gelegenheid om een
kopje koffie/thee te drinken en vervolgens gaan we dan snel van start om de vele
mooie-grote-waardevolle prijzen aan de man/vrouw te brengen via het bekende
kienspel.
Natuurlijk wordt er een korte pauze ingelast voor een lekker drankje en/of een
nicotineshot (buiten).
Maak nu een afspraakje met je tennis-maatjes van de Mast om op
13 december a.s gezellig samen te gaan kienen.
ZEKER EN VAST KIENEN DOE JE BIJ DE MAST
Graag tot ziens op dinsdag 13 december a.s.
De “KIENBRIGADE”
Let op: Deze kienavond is alleen voor senioren leden van de Mast!
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CLUBKAMPOIENSCHAPPEN
We kijken terug op zonnige, drukke en heel gezellige clubkampioenschappen 2016.
Met 109 deelnemers zijn we dinsdag 20 september begonnen met het toernooi.
Op beide vrijdagavonden konden we niet spelen vanwege de najaarscompetities.
Wat hebben we fantastisch weer gehad. In het eerste weekend waren de temperaturen
boven de 25 graden. Overal veel toeschouwers en ook ons terras zat meestal lekker vol.
Zaterdag 1 oktober waren er naast de wedstrijden ook andere activiteiten gepland.
Vanaf 16.00 uur een tennis-clinic georganiseerd door Marell Sport.
Er deden vooral veel kinderen mee, die weer heel wat hebben bijgeleerd.
Daarna was er heerlijk eten, klaargemaakt door Gerbrand Heij van HM Catering.
Broodjes hamburger met alles erop en eraan en geweldige puntzakken met friet.
Dit alles werd gesponsord door de fooienpot van de Masterij.
Ook was er rond een uur of 6 een gezellige huldiging van de kampioensteams van alle
competities 2015-2016.
De rest van de avond was er in de Masterij een spectaculaire pubquiz met 14 teams. Het
was spannend tot de laatste ronde en er werd nipt gewonnen door de Hoegaarden
Ballen. Nummer twee was My drinking team has a trivia problem en op de derde plaats
eindigde Jumping Jack Flash
Een aantal mensen ging na de quiz naar huis: voorbereiding op de finale dag; de anderen
stortten zich in het feestgedruis met muziek van onze eigen DJ Adrie Bakker.
Zondagochtend stonden vanaf 10.00 uur de finales gepland.
De weersvoorspellingen voor de finale dag waren heel slecht, maar het viel mee: we
hebben de meeste wedstrijden tussen de buien door kunnen spelen.
We hebben dit jaar, geïnspireerd door de Olympische Spelen, ook wedstrijden gespeeld
e
e
om de 3 en 4 plaats. De reacties hierop waren wisselend; dat nemen we mee in de
evaluatie.
De clubkampioenen in de hoogste categorie bij de senioren in 2016 zijn geworden:
14

Monique Gevers, die in 2 sets won van Nuria Starmans. Erwin Peddemors wilde gaan
e
voor zijn 10 clubkampioenschap, maar moest de overwinning laten aan Gwenael
Herigault; het was een echte finale in 3 sets.
De prijsuitreiking vond i.v.m. het slechte weer binnen plaats. De boel werd verbouwd,
zodat het mooie nieuwe podium van Bob van Zaanen gepresenteerd kon worden. DJ
Henk zorgde weer voor echte kampioenenmuziek. De prijswinnaars moesten via de
blauwe loper naar het podium komen en ontvingen een exclusieve gele De Mast –
handdoek.
Speciaal bedanken we Brigitte, Siska en Marianne met hun team voor alle heerlijke
hapjes die dagelijks werden rondgebracht, ook langs de banen. En natuurlijk een woord
van dank voor de mensen achter de bar, die soms spontaan bijsprongen.
Ook bedanken we Helmi’s Bloemwerk voor de kleurrijke gladiolen.
We vonden het weer fijn om voor jullie een sportief en gezellig toernooi te mogen
organiseren. Iedereen bedankt voor het meedoen aan de clubkampioenschappen 2016.
We nodigen jullie uit om eventuele reacties op de clubkampioenschappen aan ons door
te geven. CK@de-mast.nl
Graag zien we jullie allemaal volgend jaar weer terug bij de CK 2017 en dan hopelijk met
nog meer deelnemers.
de Senioren Commissie
El, Gonnie, Antoon, Rick, Thijs en Gertia
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COMPETITIE KAMPIOENEN
Tijdens de clubkampioenschappen zijn de kampioenen van diverse competities
gehuldigd. Het betrof de najaarscompetitie 2015, wintercompetitie 2015/2016 en de
voorjaarscompetitie 2016.
Onder de gehuldigde teams zat ook een jeugdteam.
Voor alle kampioenteams was er een klein presentje.
De jeugd- en seniorencommissie vonden het zeer geslaagd om alle kampioenen in
één keer te huldigen en overwegen om dit jaarlijks te laten plaats vinden.
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VOORJAARSCOMPETITIE
Voorjaarscompetitie 2017
De zomer is net voorbij maar er kan weer ingeschreven worden voor de
voorjaarscompetitie van 2017.
Er zijn tot nu toe 2 nieuwe spelsoorten waarin je kunt spelen.
De instapcompetitie 8/9. Deze is bedoeld voor spelers die net begonnen zijn met
tennissen en toch wedstrijden willen spelen.
Voor deze competitie heb je 4 spelers nodig met speelsterkte 8 of 9. Het team mag
bestaan uit 4 heren, 4 dames , 2 heren en 2 dames, 1 heer met 3 dames of 1dame
met 3 heren.
Je speelt dan als koppel 1 dubbelpartij (dus in totaal 2 wedstrijden). De uitslagen
tellen niet mee voor het speelsterkte systeem. Men kan deze competitiesoort spelen
op donderdagavond of op zondagmiddag. Dus als je inschrijft voor de
donderdagavond speel je al de 7 wedstrijddagen op donderdagavond.
Dan is er ook een jongvolwassenen 17-35 jaar competitie. Deze wordt gespeeld op de
zaterdagavond vanaf 17.00 uur. Hier kan men in een heren, dames of gemengd team
spelen en men speelt 4 partijen , dus 4 dubbel partijen. Deze competitiesoort wordt
wel op speelsterkte ingedeeld en telt ook gewoon mee voor het dss systeem.
De data dat er gespeeld wordt kan men vinden op de KNLTB site. De eerste speeldag
is 6 april (donderdag) en de laatste speeldag is 1 juni (donderdag)
Voor meer informatie kun je me bellen 0624814540 of 2851349 of mailen
CmMast@hotmail.com
Gonnie Kornuijt
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AANMELDINGSFORMULIER KNLTB-COMPETITIE 2017 SENIOREN Voorjaar

Naam : ...................................……….. man/vrouw
Adres: .............................................….Tel.nr.: ............................. Geb.datum: ........................
Speelsterktes (zie KNLTB-lidpasje): ...…/...... Lidnr.: ..........................
E-mail adres: …………………………………………………( graag duidelijk schrijven)
In het team met………………………………….lidnr…………………. speelsterkte………..
………………………………….lidnr…………………. speelsterkte………..
………………………………….lidnr…………………. speelsterkte………..
………………………………….lidnr…………………. speelsterkte………..
………………………………….lidnr…………………. speelsterkte………..
………………………………….lidnr…………………. speelsterkte………..
Geven zich op voor het spelen van:
speeldag
zondag

zondag
zondagmiddag
maandagmiddag
dinsdagmorgen
dinsdagmiddag
donderdagmorgen
donderdagmiddag
donderdagavond
vrijdagmiddag
vrijdagavond
zaterdag

Zaterdag
Vanaf 17.00 uur
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competitie soort
landelijk Gemengd senioren
landelijk Heren
landelijk Dames
landelijk Gemengd 35 +
landelijk Heren 35 +
district Gemengd 17+
district Heren 17 +
Instapcompetitie 8/9
Herendubbel 50 +
Damesdubbel 17+
Damesdubbel 35+
Damesdubbel
Damesdubbel 17+
Dames 35+ *
Damesdubbel17+
Dames 17+*
Gemengd dubbel 17+
Damesdubbel17+
Instapcompetitie 8/9
Herendubbel 50 +
Gemengd dubbel 50 +
Gemengd dubbel 35+
Heren dubbel 35+
Damesdubbel 35+
Gemengd senioren 17+
Gemengd senioren 35+

partijen
4x e, 2x d, 2x gd
4x he, 2x hd
4x de, 2x dd
2x e, 2x d, 1x gd
4x he, 2x hd
2x e, 2x d, 1x gd
4x he, 2x hd
2xdubbel
4x hd
4x dd
4x dd
4x dd
4x dd
2xde, 3x dd
4x dd
2x de, 3x dd
1x dd, 1x hd, 2x gd
4xdd
2x dubbel
4x hd
1x dd, 1x hd, 2x gd
1x dd, 1x hd, 2x gd
4x hd
4x dd
2x e, 2x d, 1x gd
2x e, 2x d, 1x gd

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Gemengd dubbel 35+

1x dd, 1x hd, 2x gd

O

Heren dubbel 35+
Heren dubbel 50+
Heren 17+
Heren 35 +
Heren 35+ *
Dames 17+ *
Dames dubbel 35+
Jongvolwasseen 17-35
Dames
Heren
Gemengd

4x hd
4x HD
4x he, 2x hd
4x he, 2x hd
2x he, 3x hd
2x de, 3x dd
4x dd

O
O
O
O
O
O
O

4xdd
4xhd
1xhd, 1xdd, 2x gd

O
O

Uiterlijk 16 november 2016 inleveren bij Gonnie Kornuijt, Bosrand 86 of mailen naar
CmMast@hotmail.com

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
De clubkampioenschappen bij de jeugd zitten er weer op. Het was weer een groot
succes. Ondanks dat er minder inschrijvingen waren, is het weer gelukt om leuke
poules te maken. Er waren 35 inschrijvingen, dit wil zeggen dat een groot gedeelte
meerdere categorieën speelden. De clubkampioenen dit jaar zijn geworden bij de
jongens Tim Sprenges en bij de meisjes, de jongste clubkampioen ooit bij de jeugd en
ook nog het zusje van Tim, Fleur Sprengers. Nogmaals goed gedaan!
Tijdens het Rood/oranje event hebben de kinderen wedstrijdjes tegen elkaar
gespeeld. Bij de jongste deelnemers werden er ook spannende wedstrijden gespeeld.
Iedereen kreeg een medaille. Bij Oranje mochten de beste uit de poule een finale
tegen elkaar spelen. De uiteindelijke winnaars waren:
Oranje event
1e Mauve Tomohamat
2e Marit Bierkens
Groen Enkel
1e Sanne Bierkens
2e Mila van der Donk
Groen dubbel
1e Sanne Bierkens/Levi Lindenbergh
2e Mauve Tomohamat/Doris Verschuren
Geel JE t/m 14
1e Jasper Verstappen
2e Loran Knoop
Geel Dubbel A
1e Fleur Sprengers/Tim Sprengers
2e Nuria Starmans/Sander Starmans
Geel Dubbel B
1e Loran Knoop/Sander Starmans
2e Jeroen Sprengers/Jasper Verstappen
24

Geel JE t/m 18
1e Tim Sprengers
2e Rahmy Taha-Senf
Geel ME t/m 18
1e Fleur Sprengers
2e Emma Nelissen
Tijdens de prijsuitreiking werden er ook twee hoofdprijzen verloot, dat waren
namelijk een privé-training van tennisschool Stijn Willekens en een privé-training bij
Marell Sport. De privé-training van Stijn heeft uiteindelijk Teije van Soerland
gewonnen. De andere hoofdprijs, de privé-training bij Marell Sport werd gewonnen
door Mauve Tomohamat.
Nog nooit hebben we jullie zo fanatiek zien spelen. Vanuit de Jeugdcommissie willen
we ook iedereen bedanken voor de inzet tijdens deze week. Winnaars, gefeliciteerd!
We hopen dat volgend jaar weer iedereen meedoet!
Groeten,
De Jeugdcommissie
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ISK
Wat zijn de regels en afspraken van de ISK?
De zomer-ISK loopt van april tot oktober. De winter-ISK van november tot maart.
Jezelf inschrijven voor de ISK is het gemakkelijkst via www.toernooi.nl . Er staat ook
een link naar deze site op de site van de mast (www.de-mast.nl) .
Aanmeldingsformulieren liggen ook bij het prikbord, komen in “De Zendmast” en
staan op de site van de mast.
Het inschrijven gaat gepaard met 1 euro inschrijfgeld per persoon per onderdeel. Dit
inschrijfgeld wordt gebruikt om een prijsje te halen voor de winnaars.
Geef je verhinderingen zo volledig mogelijk op. Als er dan toch een wedstrijd verzet
moet worden, doe dat dan tijdig en in goed onderling overleg.
De wedstrijd moet gespeeld worden in één uur inclusief inspeeltijd. Als je langer dan
een uur speelt schrijf dan toch de stand op, die na één uur spelen bereikt is.
Puntentelling. Je krijgt 1 punt per gewonnen game en 1 extra punt voor een
gewonnen set. Sets worden bij een stand van 6-6 met een tie-break beslist. Er wordt
gespeeld tot maximaal twee gewonnen sets.
Indeling in poules gaat zo veel mogelijk op sterkte. Hoe meer inschrijvingen we
hebben hoe dichter het niveau per poule bij elkaar ligt.
Als je bij een wedstrijd zonder reden niet komt opdagen heeft de tegenstander het
recht om 6-0 6-0 in te vullen. Van dat recht kun je beter geen gebruik maken,
omdat het niet erg sociaal en bovendien competitie-vervalsend is. Bel liever op en
maak een nieuwe afspraak. Als niet op komen dagen vaak bij dezelfde persoon
voorkomt, geef dit dan even door.
Door de weeks zijn er 2 banen beschikbaar om ISK-wedstrijden te spelen. Bij het
prikbord liggen kaartjes die je dient in te hangen naast je gewone lidmaatschap kaart.
Op deze manier weet iedereen dat je met een ISK wedstrijd bezig bent en recht hebt
om een uur op de baan te staan. Met name voor de singels kan dit handig zijn.
Voor de duidelijkheid omtrent op welke baan je je wedstrijd kunt spelen:
27

1) als er een baan vrij is dan speel je op deze baan, er mag dan niemand van de baan
worden gestuurd.
2) Indien alle banen bezet zijn dan stuur je de mensen van de baan die het langst op
de baan staan. Voor “dubbels” tel je de minuten boven het uur en voor “singels” tel
je de minuten boven het half uur.
3) De regel dat de ISK altijd op baan 1 of baan 2 mag worden gespeeld is dus niet
langer geldig!
4) Als er Wicom of competitie wordt gespeeld dan gaat dat altijd voor.
Stel wedstrijden die verzet moeten worden niet te lang uit. Probeer zo snel mogelijk
in te halen of vooruit te plannen. Als iedereen alle inhaalwedstrijden in de laatste
weken moet spelen kan het wel eens erg druk worden!
Zorg dat je minstens tien minuten voor de wedstrijd aanwezig bent. Dat voorkomt
ergernis en onrust bij degenen die wel altijd op tijd zijn.
De poule-winnaars worden verblijd met een prijs(je). De uitslag wordt vermeld in “De
Zendmast” , op de site van de mast en hangt op het ISK-prikbord. Je prijsje kun je
ophalen door iemand van de commissie Seniorentennis aan te spreken. Op het
prikbord kun je zien wie er allemaal in deze commissie zitten.
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Agenda
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
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

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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