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De specialist in alle soorten en maten glas

Glasschade? r u toe!
Wij komen naa

Emopad 37D
5663 PA Geldrop
Tel: 040 - 2851098
info@gogglas.nl
www.gogglas.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

Laarstraat 18, 5664 BM 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
Het Bestuur kan jullie melden dat de Clubapp inmiddels alweer enkele weken in de
lucht is, een eenvoudige app waarmee je te allen tijde informatie kunt inwinnen over
de vereniging. Volgens insiders kunnen zelfs digibeten dit makkelijk gebruiken.
Verder heeft de werkgroep ‘ toekomst de Mast’ haar eerste bijeenkomst gehad. In
deze Zendmast vinden jullie meer informatie hierover. We kijken uit naar het proces
en hun bevindingen. Dit is belangrijk voor de verdere stappen die wij moeten nemen
m.b.t. de bouw.
Zoals je gemerkt hebt is er nog geen bouwactiviteit te bespeuren. De aanpak van de
kleedkamers en douches loopt trager dan geschat om meerdere redenen: de offertes
zijn hoger dan begroot, de aannemers hebben meer aanbod zodat het geplande
tijdschema niet gehaald wordt, de vereniging kan belangrijke subsidies binnen halen
maar ook dit proces heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zal dit naar 2018 verplaatst
worden. De meer aantrekkende economie heeft niet voor iedereen voordelen!
De bardienst bezetting blijft het Bestuur bezig houden. Diverse acties zijn uitgezet
door Beheer en Bestuur, hopelijk geeft dit het gewenste resultaat zodat geen verdere
stappen moeten worden gezet. Het Bestuur roept de competitieteams op aan hun
verplichting van 4 bardiensten te voldoen. Wij zien ook dat meer leden het certificaat
verantwoord alcohol schenken halen, dit wijst naar een goede richting m.b.t. de
barbezetting. Wij merken wel op dat competitieweekends vooral voor de late
diensten moeilijk in gevuld worden, graag ieder aandacht hiervoor.
Het baanreglement is geactualiseerd en staat op de website. Deze nieuwe versie
stond ook in de vorige Zendmast, gelieve dit door te nemen en ernaar te handelen.
Zoals wij kunnen inschatten is de overgang naar een nieuwe brouwer goed verlopen
en komt dit ook tot uiting in de omzet van de bar, positief nieuws dus.
De Wicom is ook weer begonnen en verschillende teams nemen deel aan de
wintercompetitie van de KNLTB, dus sportief zijn wij als vereniging lekker actief bezig.
Dirk van de Put
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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

7

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
In dit artikel schrijven wij wat er zoal leeft in onze commissie Beheer & Onderhoud.
Bardienst bezetting
Met de invoer van het nieuwe systeem (digitale afhangbord) voor indeling van de
barbezetting habben we gehoopt dat de problemen met de oude manier van de
indeling opgelost zouden zijn. Helaas blijkt dat er veel dagen geen bardiensten zijn
ingevuld. Reden om te denken aan de invoering van een systeem wat een mix van
beiden is. Met de indeling voor het eerste kwartaal 2018 zullen we hiermee van start
gaan.
In de week tussen kerst en nieuwjaarsdag is de Masterij in de avonduren gesloten.
Overdag is er wel voor bardienst gezorgd. Vanaf 2 januari gaan wij weer normaal
open.

Onderhoud tennisbanen
De tennisbanen worden door de gemeente onderhouden. Voor het vegen van de
banen werd gebruik gemaakt van een losse borstel achter een trekker. De gemeente
heeft geïnvesteerd in een borstel die vastzit aan de trekker. Hiermee kan de druk op
de borstel ingesteld worden. Natuurlijk moest hiermee ervaring opgedaan worden,
wat resulteerde in nogal wat verschillen in de zandlaag. De keuze tussen
tenniscomfort en veiligheid (gladheid) blijft lastig, maar er is nu een aardig evenwicht
gevonden.
Om mosgroei onder de bankjes te voorkomen zet de gemeente de bankjes bij iedere
onderhoudsbeurt naast de velden. Gelieve als je op een veld gaat spelen waarlangs
bankjes staan, deze dan op het veld te zetten.

Opruimdag
De mensen die zorgen voor de reguliere schoonmaak van de Masterij doen hun
uiterste best om dit in de beperkte beschikbare tijd uit te voeren. Toch blijven er
plekjes over die zo nu en dan aangepakt moeten worden. Om deze reden willen wij
een “Maak de Mastschoondag” invoeren.
Een goede gelegenheid om alles een keer goed op te ruimen en hoekjes en gaatjes
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schoon te maken. We laten nog weten op welke datum deze dag gaat plaatsvinden
in 2018.

Nieuw assortiment
De overgang naar een nieuwe drankleverancier is zonder al te veel problemen
verlopen. Er wordt nu nog gekeken of sommige drankjes beter afgestemd kunnen
worden op de vraag. Als je opmerkingen hebt over het assortiment kun je dit
vermelden in het logboek achter de bar. Dit logboek staat bij ieder vergadering op
onze agenda.

Schoonmaak douches
Ondanks dat de verbouwing van de doucheruimtes naderend is hebben we een grote
schoonmaakbeurt van de tegels in de doucheruimte laten uitvoeren.

Bert Heij
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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
Najaarscompetitie
We hebben weer een succesvolle najaarscompetitie gehad. Gefeliciteerd! Alle andere
teams ook jullie hebben het super goed gedaan!
Jongens t/m 14
Jelle, Jasper, Jeroen, Thijs, Fleur, Loran
Gemengd t/m 18
Emma, Lieke, Rahmy, Sander
Voorjaarscompetitie
Je kunt je ook weer inschrijven voor de voorjaarscompetitie 2018! Geef per mail,
jeugdtennis@de-mast.nl de volgende informatie door:
Naam: …………………
Leeftijd: ………………
Kleur ballen waar je mee traint: …………………
Clubkampioenschappen maart 2018
Volgend jaar zijn de clubkampioenschappen in maart. Er worden een paar kleine
wijzigingen doorgevoerd:
-

Datum van de clubkampioenschappen is 10 t/m 24 maart 2018.
Voor de categorie Geel worden er nog alleen maar enkels en gemengd dubbel
gespeeld.
Mocht je mee willen doen met de senioren, moet je meedoen in de hoogste
categorie in de singel bij de jeugd.

Kersttoernooien
De kerstperiode komt er alweer bijna aan. Kijk goed op toernooi.nl om de laatste
kersttoernooien in de gaten te houden!
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WINNAARS CK 2017

FINALISTEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2017
HE
DE 6/7

1
2
1
2

Erwin Peddemors
Tim Kornuijt
Emma Nelissen
Monique Gevers

HD 50

1 Peer van Gerwen
Rinus van de Kerkhof
2 Wim Aarts
Henk van Hek

HE8

1 Martijn Steentjes
2 Gijs de Haan

HE 7

1 Peter Klasens
2 Marcel Bierkens

HD7

1 Peer van Gerwen
Ferry Jacobs
2 Hannes Samuels
Mark Zomers

GD7

1 Aron Wierts
Liedewij Wiersma
2 Eric Jacobs
Anke Zomers

HE6

1 Tom Delahay
2 Ferry Jacobs

HD6

1 Thijs Gerrits
Ton van de Vorst
2 David Sprengers
Tim Sprengers

DD6

1 Lieke Violier
Emma Nelissen
2 Simone Barzilay
Mirjam Tops

GD6

1 Lilian van Tongerlo
Rob Knapen
2 Ton van de Vorst
Maria van Geffen

HD5

1 Bas Jacobs
Rick Leenheers
2 Kevin Leijendekker
Harold van Soerland

DD 4

1 Carola Albers
Ingrid Samuels
2 Fenna Jacobs
Inge Zomers

GD4/5

1 Ingrid Samuels
Joey Voeten
2 Bas Jacobs
Inge Zomers
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KIENAVOND
KIENEN

KIENEN

KIENEN

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 reeds in je agenda dat je op DINSDAG 12 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 gekocht. 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 mooiegrote-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 reeds een afspraakje met je tennis-maatjes van de Mast om op
12 december a.s gezellig samen te gaan kienen.
ZEKER EN VAST KIENEN DOE JE BIJ DE MAST

Graag tot ziens op dinsdag 12 december a.s.
De “KIENBRIGADE”
Let op: Deze kienavond is alleen voor senioren leden van de Mast!
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WERKGROEP
Werkgroep Toekomst van de Mast
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) begin dit jaar kwam bij de behandeling van het plan
over de renovatie van de Masterij duidelijk naar boven, dat er bij de aanwezige leden
onvoldoende overeenstemming was over een duidelijk toekomstbeeld van de vereniging
(teruglopend ledenaantal, gevolgen vergrijzing, financiële draagkracht, rol gemeente, positie
t.o.v. de Helze). Vanwege de urgentie werd besloten in ieder geval te starten met de renovatie
van de kleedruimtes.
Ook werd toestemming gegeven voor de renovatie van de andere 3 delen, onder de
voorwaarde dat er een toekomst is voor de vereniging op het huidige park. Dit zou worden
onderzocht via een werkgroep die de toekomst van de Mast onderzoekt en in kaart brengt.
Alleen bij een positieve uitkomst van de werkgroep Toekomst van de Mast, kan de verdere
renovatie doorgang vinden. Voor de details van het besluit inzake de renovatie, verwijzen wij
je naar de Zendmast van april 2017 (nr 3).
Daarvoor werden de leden uitgenodigd zich aan te melden voor een te vormen werkgroep
Toekomst van de Mast. Aanvankelijk meldden zich geen leden, waardoor er geen start kon
worden gemaakt. Na voorbereidende werkzaamheden vanaf juli, is in oktober de werkgroep
bestaande uit Hans Gründemann, Han Kees Geertvliet en Hennie Doreleijers echt van start
gegaan.
Voor een duidelijk toekomstbeeld is het nodig dat we te weten komen waarover de leden
binnen de Mast (on)tevreden zijn, wat men ervaart als sterke en zwakke punten binnen de
vereniging en welke veranderingen goed zouden zijn voor de toekomst van de Mast.
Om een betrouwbaar inzicht te krijgen wat er leeft is een enquête een veel gebruikt
hulpmiddel. We denken dat onze eigen leden het beste zicht hebben op wat belangrijk is om
een aantrekkelijke vereniging te zijn en te blijven. Op het moment van het schrijven van deze
mededeling zijn we bezig met het opstellen van een enquête. Als alles lukt, willen we alle
leden van de Mast nog dit jaar de enquête toesturen.
Vanwege het belang voor de vereniging en de renovatie, hopen we dat een grote meerderheid
deze zal insturen. Met de antwoorden gaat de werkgroep verder aan de slag.
We houden jullie op de hoogte van de voortgang.
Werkgroep Toekomst van de Mast.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
We kijken terug op mooie, drukke en hele gezellige clubkampioenschappen 2017.
Met 102 deelnemers zijn we op woensdag 19 september begonnen met het toernooi.
We hebben prima najaarsweer gehad; alleen de halve finale zaterdag was een beetje nat!

Zaterdag 30 september 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, verzorgd door HM Catering. Tijdens het toernooi kon iedereen zich
opgeven voor het eten en aangeven wat je wilde eten. We hadden keuze uit: broodje
hamburger met een puntzak friet of noedels met saté.
Dit alles werd gesponsord uit de fooienpot van de Masterij.
Vroeg in avond werden de competitie kampioenen van de jeugd gehuldigd en na het eten was
er de huldiging van de senioren.
De rest van de avond was er in de Masterij een erg gezellige pubquiz met 15 teams.
Het was spannend tot de laatste ronde wie er ging winnen. Er was een extra vraag nodig om
de winnaar te bepalen
Zondagochtend stonden vanaf 10.00 uur de finales gepland. De hele dag prima weer gehad
met zelfs af en toe een zonnetje. Er zijn weer geweldige finales gespeeld door iedereen.
De clubkampioenen in de hoogste categorie bij de senioren in 2017 zijn geworden:
Emma Nelissen, een nieuwe 15 jaar jonge kampioen, die in 2 sets won van Monique Gevers.
Bij de heren heeft Erwin Peddemors een unieke mijlpaal bereikt, door voor de 10e keer te
winnen. Ditmaal was Tim Kornuijt zijn tegenstander.
Bij de prijsuitreiking was het podium weer het centrale punt. Alle prijswinnaars werden door
iedereen veelvuldig op de foto gezet. De speciale prijs was dit jaar: een ijsbon van Kees
Speciaal bedanken we Siska, Joke en Cora en hun team voor alle heerlijke hapjes die dagelijks
werden rondgebracht, ook langs de banen. En natuurlijk weer veel dank voor de mensen van
achter de bar. Ook bedanken we Helmi’s Bloemwerk voor de zeer kleurrijke gerbera’s en
IJssalon Kees voor de bijdrage van de mooie prijzen.
We vonden het weer fijn om voor jullie een sportief en gezellig toernooi te mogen organiseren.
Iedereen bedankt voor het meedoen aan de clubkampioenschappen 2017.
Graag zien we jullie allemaal weer terug volgend jaar in maart bij de CK 2018 en dan hopelijk
met nog meer deelnemers.
de senioren commissie
El, Gonnie, Antoon, Thijs, Brigitte, Ludovic en Gertia
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Agenda
Zondag 19 november
Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
Donderdag 30 november
Vrijdag 1 december
Zaterdag 2 december
Zondag 3 december
Maandag 4 december
Donderdag 7 december
Vrijdag 8 december
Zaterdag 9 december
Zondag 10 december
Dinsdag 12 december
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

Uitwisselingstoernooi jeugd
Wintercompetitie
High Wine Toernooi
WICOM
Wintercompetitie
WICOM
WICOM
Bestuursvergadering
WICOM
Wintercompetitie
WICOM
WICOM
Kienavond
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

Inleveren kopij
GLTV De Mast

Inleverdata kopij
Jaar
Nummer

2017
Inleveren
Verschijning
10
27-11-17
16-12-17

Jaar
Nummer

2018
Inleveren
Verschijning
08-01-18
27-01-18
19-02-18
10-03-18
02-04-18
21-04-18
07-05-18
26-05-18
04-06-18
23-06-18
30-07-18
18-08-18
27-08-18
15-09-18
01-10-18
20-10-18
29-10-18
17-11-18
26-11-18
15-12-18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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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
tennisactiviteiten zullen er in principe 2 banen voor vrij tennissen beschikbaar zijn, echter
hierop kan door de toernooileiding vanwege omstandigheden, uitzondering op worden
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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.

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.
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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

25

