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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

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
Beste Mast-leden,
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de Clubkampioenschappen net achter de rug,
weer een ruime week vol met spannende, gezellige wedstrijden tussen de leden. Op
vrijdag weer een drukbezochte en gezellige pubquiz, en een afsluitend weekend met
spannende finales. Deze keer voor het laatst in het najaar, volgend jaar zijn deze in
het voorjaar, mede op verzoek van diverse leden om vast in het begin van het
zomerseizoen veel te kunnen spelen en de leden weer klaar zijn voor de
voorjaarscompetitie en het Bourgondisch Open.
De vakantieperiode is weer voorbij en de najaarscompetities zijn weer gestart. De
bouwcommissie is druk met de aanbesteding voor het verbouwen van de
kleedkamers, ook bij de aanbestedende partijen merken we dat de economie
aantrekt, dus deze hebben allemaal een drukke agenda. Maar we gaan uit van een
spoedige aanbesteding en voor de planning van de verbouwing houden we de leden
natuurlijk op de hoogte, en daarbij natuurlijk rekening houdend met de activiteiten
die er allemaal gepland staan.
De overgang naar de nieuwe brouwer Inbev is inmiddels voltooid, we kunnen
allemaal genieten van andere biertjes uit de tap. We merken dat er nog steeds veel
open plekken zijn in de bardienstplanning. We blijven hier aandacht aan besteden,
dus geef je op als vrijwilliger, ook al is het maar een paar keer paar jaar, jij wil toch
ook graag een biertje drinken na het tennissen? Je krijgt er een kleine vergoeding
voor en veel dankbaarheid van de aanwezige spelende leden.
Komend jaar zal ik mijn bestuursfunctie neerleggen i.v.m drukke werkzaamheden op
mijn werk, dus wil je een leuke, diverse functie als secretaris binnen de Mast?
Bel me dan even dan zal ik je vertellen wat het inhoud en de tijdinvestering die het
je kost. In ieder geval is het een leuke veelzijdige functie binnen het bestuur van een
gezellige vereniging.
Namens het bestuur,
Joeps van Steen
Secretaris
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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
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vast & mobiel in één

BEHEER EN ONDERHOUD
Beste Mastleden
Zo, het Wicomfeest en de Clubkampioenschappen zitten er weer op en dat zijn toch
weer erg drukke tijden voor ons als Beheer. We hebben definitief afscheid genomen
van Bavaria en we zijn vanaf vorige maand in zee gegaan met Inbev. Deze firma kan
meer voor onze vereniging betekenen en daardoor wordt het een stuk
aantrekkelijker. Dat dit niet zonder gevolgen is gebleven is inmiddels wel duidelijk
want het aantal verkochte glazen ‘Weizener’ overtreft alle andere bieren. Zelfs ons
allerheiligste ‘Hoegaarden’ heeft eraan moeten geloven en zal voortaan genoegen
moeten nemen met een plaats naast het erepodium.
Helaas zijn wij genoodzaakt om binnenkort de prijs van diezelfde ‘Weizener’ met 0,20
cent te verhogen. Reden: op het moment van het bepalen van de prijs, wist het
beheer niet beter dan dat de inhoud van een ‘Weizener-glas’ gelijk is aan die van de
andere bieren, t.w. 0,25 liter. En daarop hebben we onze huidige prijs gebaseerd.
Inmiddels is echter duidelijk geworden dat een standaard glas Weizener 0,30 liter
bevat en daarom deze maatregel.
Verder willen wij bij deze graag een foutje rechtzetten, t.w.: de captains van onze
competitieteams hebben doorgekregen dat er geen gebruik meer zou mogen worden
gemaakt van onze keuken. Inderdaad hebben wij die regel een aantal jaren geleden
moeten invoeren, omdat er op een gegeven moment bijna niets meer werd
opgeruimd. Maar daar zijn wij inmiddels al weer op terug gekomen. Iedereen heeft
beterschap beloofd en dus mag eenieder weer gewoon genieten van onze
gastronomische gastvrijheid,
MÍTS ALLES SPICK & SPAN WORDT ACHTERGELATEN 😊

Als penningmeester van het Beheer kan ik toch ook niet nalaten om een opmerking
te maken over de financiën. Was het in het eerste halfjaar nog zo dat we achterliepen
op de inkomsten in vergelijking met het vorige jaar … na de zomervakantie zijn we
(mede dankzij ons ‘WEIZENER-BIER’) met een inhaalslag bezig en ik hoop van harte
dat we deze ingeslagen weg nog wel even kunnen doorzetten.
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Als laatste hieronder nog een kleine impressie van hoe gezellig het eraan toe kan
gaan wanneer ons cluppie bezig is met het opmaken van de fooienpot. Tijdens de
laatste zaterdag van de Clubkampioenschappen van onze vereniging (30 september)
hebben wij – in samenwerking met Seniorentennis en Jeugdtennise – een etentje
geserveerd met aansluitend een pubquiz. Ook dit jaar bleek het weer een groot
succes te zijn, waar menig lid met veel plezier aan terugdenkt. Hoewel de finalevraag
om de uiteindelijke winnaar aan te wijzen, wel heel precair was. Maar gelukkig
wisten de leden met de meeste ervaring daar wel raad mee en kwam alles toch nog
op de juiste plaats terecht.
Met sportieve groet,
Henk Elsenaar
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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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VACATURE BAANFUNCTIONARIS
Het beheer is op zoek naar een vrijwilliger, die de toestand van de tennisbanen in de gaten
gaat houden. Hieronder staat de beschrijving van wat deze taak inhoudt.
Wie neemt deze taak op zich? Graag aanmelden bij Bert Heij
Functiebeschrijving onderhoud tennisbanen van de Mast,

Het onderhoud van de banen en het omliggende groen wordt gedaan door de gemeente.
Onregelmatigheden aan bijvoorbeeld: netten, banen, afrastering etc. moeten doorgegeven
worden aan de gemeente via de (meewerkend) voorman.
De informatie over de toestand van de banen komt via leden maar ook door regelmatige
observatie van de baanfunctionaris zelf.
De gemeente laat eens per jaar groot onderhoud uitvoeren door een derde partij.
De baanfunctionaris moet in de gaten houden of dit geen probleem oplevert voor het tennis.
Eens per jaar dient de baanfunctionaris de opzichter van de gemeente uit te nodigen om een
ronde over het park te maken om de toestand ervan in kaart te brengen.
De volgende onderdelen zijn voor rekening en onderhoud van de vereniging:
• Baanverlichting
• Telborden
• Klok
• Bankjes
• Waterhouders
• Minibaan (wordt geveegd door de gemeente)
De reclameborden worden verzorgd door de commissie Relatiemanagement (Maikel Bongers)
De borden worden elke 4 maanden gerouleerd. De achterkant van de borden aan de kant van
de Masterij dienen schoongespoten door de baanfunctionaris met behulp van de
hogedrukspuit.
De (meewerkend) voorman van de gemeente: Hr Frans van de Kemenade. Tel. 0652417842
De opzichter van de gemeente: Hr Jeroen van Dijk. Tel. 2893734 of 0611776810
Onderhoud verlichting: Heijmans Tel. 040-2957116
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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
Clubkampioenschappen 2017
De clubkampioenschappen bij de jeugd zitten er weer op. Het was een groot succes.
Het is de Jeugdcommissie weer gelukt om leuke poules te maken. Er waren 26
inschrijvingen, dit wil zeggen dat een groot gedeelte in meerdere categorieën
speelden.
Tijdens het Rood/oranje event op 23 september hebben de kinderen wedstrijdjes
tegen elkaar gespeeld. Iedereen kreeg een medaille en een echte Goodiebag. Bij
Oranje mochten de beste uit de poule een finale tegen elkaar spelen op de finaledag.
De clubkampioenen dit jaar zijn geworden bij de jongens Rahmy Taha-Senf en bij de
meisjes, voor het tweede jaar op rij, Fleur Sprengers. Nogmaals goed gedaan!
De uiteindelijke winnaars zijn:
Oranje event
1e Evi van der Donck
2e Marit Bierkens
Groen dubbel
1e Anne Bistervels/Mauve Tomohamat
2e Sam Fizaan/Cas Steentjes
Groen Enkel
1e Mauve Tomohamat
2e Cas Steentjes
Geel Dubbel t/m 14
1e Sanne Bierkens/Mila van der Donck
2e Sjors Verduin/Doris Verschuren
Geel JE t/m 14
1e Jasper Verstappen
2e Loran Knoop
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Geel Dubbel t/m 18
1e Loran Knoop/Jelle Steentjes
2e Emma Nelissen/Lieke Violier
Geel JE t/m 18
1e Rahmy Taha-Senf
2e Tim Sprengers
Geel ME
1e Fleur Sprengers
2e Sanne Bierkens

Tijdens de prijsuitreiking werden er ook twee hoofdprijzen verloot, dat waren
namelijk een privé-training van tennisschool Stijn Willekens en BMT. De privé-training
van Stijn Willekens is gewonnen door Veerle van Soerland. De andere hoofdprijs, de
privé-training bij BMT, werd gewonnen door Doris Verschuren.
We hebben heel veel mooie, sportieve en zeer spannende partijen gezien. Vanuit de
Jeugdcommissie willen we dan ook iedereen bedanken voor de inzet tijdens deze
week.
Winnaars, gefeliciteerd!

LET OP!!!
In 2018 vinden de clubkampioenschappen in maart plaats!!!

17

Uitwisseling 2017
Op 19 november staat het uitwisselingstoernooi met de Helze en TV Heeze weer op
het programma. De Mast heeft een titel te verdedigen!!!
Je kunt je voor de volgende categorieën inschrijven:
Rood
Oranje
Groen
Geel t/m 14
Geel t/m 18
AUB inschrijven via jeugdtennis@de-mast.nl uiterlijk 15 november!!!
PS Wij houden voor de kleinsten (rood en oranje) rekening met de intocht van
Sinterklaas en zorgen dat zij op tijd klaar zijn voor deze happening!!!

Kamp 2017
Op 1 september verwelkomde de Jeugdcommissie weer 20 kinderen op de Mast. Net
zoals vorig jaar begint de logeerpartij met een tennisclinic van BMT.
Na wat drinken en te snacken beginnen we aan het avondspel. Dit jaar levend
Stratego. De kinderen spelen meerdere potjes. We sluiten af met een filmpje en wat
lekkers.
Het blijft nog lang gezellig in de Masterij!
Na een korte nacht ontbijten we allemaal samen en ruimen we de Masterij weer op.
Daarna gaan we richting Toverland met de club.
We hebben prachtig weer en kunnen lekker buiten blijven zitten. Voor de leden van
de Jeugdcommissie is het zo mooi om te zien dat alle kinderen zo goed met elkaar
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overweg kunnen. De leeftijd gaat van 7 tot en met 15, maar alle leeftijden gaan goed
met elkaar om en helpen elkaar.
Super, daar doen we het voor!!!

Vrijdagavond
Nogmaals willen wij alle leden erop wijzen dat je elke vrijdagavond aan kunt sluiten
bij de vrijdagavond activiteit!!!
Om 18.15 uur rood en oranje, 19.00 groen en beginners geel vanaf 20.00 tot en met
21.00 uur is het voor de oudste jeugd en jonge volwassenen. Daarnaast vindt onze
jeugd het altijd leuk als er volwassenen mee komen tennissen!!!
Deze vrijdag is, naast dat je extra traint, ook de perfecte gelegenheid om je mede
leden te leren kennen!!!
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WICOM FEEST
De Wicom is jaardag en geeft een feestje

Op zondag 10 september was het zover. Kosten nog moeite waren gespaard om er
een gezellige middag van te maken. Alle teams, zowel intern als extern, hebben een
uitnodiging ontvangen om samen met hun partner gezellig met de organisatie deze
unieke mijlpaal samen te vieren.
Ruim 220 gasten hebben zich ingeschreven voor dit gezellige initiatief. Als “special
guests” werden uiteraard uitgenodigd: Ton Thijssen, Cees van de Burg en Bert van der
Heijden. Dit zijn de zogenaamde Godfathers van de WICOM, welke 25 jaar geleden is
ontstaan bij tennisvereniging de Mast.
Destijds opgezet voor zowel de Dames dubbel op donderdag, de Heren dubbel op
zaterdag en de Mix dubbels op zowel de zaterdag als de zondag. Momenteel kent de
WICOM nog 65 teams, terwijl op het hoogtepunt de 93 teams heeft aangetikt.
Ongetwijfeld zijn er velen die de WICOM vanaf het prille begin hebben meegemaakt
en nu nog actief zijn in deze unieke regionale winter competitie. Kijk maar eens bij de
Dames op donderdag. Altijd een gezellige dag in de maand. Dit kun je niet missen.
Naast het reguliere schema van de wedstrijden weten de Dames elk jaar weer vóór
aanvang van de competitie hun “Hapjes-Schema” te maken, wie zorg voor wat en
wanneer. De wederhelft van de Dames houden er al jaren thuis ernstig rekening
mee dat zij dan hun eigen potje moeten koken......
De Heren op zaterdag is altijd goed bezet geweest, zowel op het veld als aan de bar.
Menig feestje heeft zich hier afgespeeld en als PSV onverhoopt uit moest spelen
werden in de late uurtes de rekeningen pas opgemaakt. Mometeel start deze
competitie om 13.00 uur om de seizoenkaarthouders tegemoet te komen optijd in
het stadion te zijn.
Beide teams van Doornakkers moeten toch wel even vernoemd worden. Tijdens de
speech op het feest is dit niet gedaan, maar laten we het nu maar kort en krachtig
noemen. Al jaren zijn het team van Jos en René de trotse koplopers van de
zogenoemde “senioren-poule”. We hebben er alles aan gedaan als organisatie om
deze trend te doorbreken. Een indeling van een poule van 7 en/of 6 teams hebben
21

helaas niet geholpen. We kregen ze niet weg van plek 1 en 2 in de eindrankschikking.
Top dat deze deelemers al 25 jaar op hun hoogste niveau de toon aangeven. Komend
seizoen dan maar weer in een poule van 4 deelnemers!!! Oude gezelligheid kent
geen grenzen.
De mix was in het verleden zowel op de zaterdag als de zondag. Maar zoals bij vele
sporten en andere verenigingen het geval is geworden, de zaterdag is en blijft een
moeilijk dag om op de tennisbanen te staan. Vooral als zowel man en vrouw
deelnemen in één team. Daarom zien we momenteel de mix alleen nog maar terug
op zondag. Een MIX met hoofletters omdat zowel in de verdeling intern als extern
team er een bijna gelijke situatie is ontstaan. Het animo van onze externe vrienden is
enorm en dat juichen we dan ook van harte toe.
In de loop van de jaren zijn er een paar veranderingen doorgevoerd. Vanaf het 20ste
jubileum is de organisatie wat extra’s gaan doen voor de leden. Voor de weekend
teams worden er gezellig wat hapjes geserveerd na elke WICOM wedstrijd, en wij
gaan hiermee door.....
Ook is de reel Super-Tie-Break ingevoerd. Dit om te voorkomen dat met name op de
zondag de middagploeg
op tijd kan beginnen. Ook
zijn de poules gewijzigd
van standaard 4 teams
per poule naar 6 en/of 7
indien mogelijk. Dit maakt
het wat euker om elke
maand tegen een andere
tegenstander de sportieve
strijd aan te gaan...
En nu even terug naar de
verjaardag. Kosten nog
moeite gespaard. De band
MAXPOINT zorgde vanaf
15.00 uur die middag voor
een gezellig muziekske op
22

het terras van onze Masterij. Een extra barretje, praattafels en partytenten zorgde
voor een gezellige sfeer op ons buitenterras.
De Masterij zelf was ook
omgebouwd om na 19.00
uur nog te kunnen
genieten van onze enige
echte Geldropse DJ Richard
Huijgen. Alvorens de BBQ
kon beginnen had Kim nog
wat extra’s in petto, een
3-tal groepsvragen als
kwis werden uitgedeeld
om opgelost te worden.
De eerste opdracht was
niet moeilijk en meer om
te wennen hoe het spel gespeeld zou gaan worden. De tweede werd al wat
moeilijker. De spreekwoorden op één A4-tje als tekening. Toch waren het er 35 die er
werden afgebeeld. Als laatste klap op de vuurpijl het plaatsnamenspel. Rotterdam,
Zandvoort, Utrecht en nog velen andere plaatsnamen passeerde de revu. Uiteindelijk
na het zorgvuldig nakijken van El van Zaanen, zijn de winnaars bekend gemaakt.
De prijzen werden verdeeld en de BBQ kon gaan begginnen. Beginnen voordat de
Godfathers even in het daglicht werden gezet. Nogmaals Bert was met vakantie, Cees
had ons verrast om wat eerder het strijdtoneel van dit feestje te verlaten (is
uiteindelijk goed gekomen) maar Ton Thijssen werd letterlijk in de bloemetjes
gezet.........Ton gaf logistiek 25 jaar geleden het startsignaal van deze WICOM. Maar
wij vergeten al die andere vrijwilligers niet die zich ingezet hebben en nog steeds
inzetten om dit gezellige evenement te draaien. (Frans, Fred, Rob, Niels, Ans, Adri,
Ad, Ria, Siska, Jaap, Alex, Peter ........En die we nog vergeten zijn)
Enfin het was al met al een gezellige dag die we rond de klok van 22.00 af hebben
kunnen sluiten. Wij als organisatie hebben genoten van de opkomst en de spontane
gezellige sfeer tijdens onze verjaardag. Wij bedanken het bestuur voor het steuntje in
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de rug en de vrijwillige Mast-leden die ons ondersteund hebben bij de bardienst en
BBQ....Toppie, zo moet een feestje gedragen worden!
Wij kijken dan ook met veel plezier uit naar de komende 25ste WICOM. Wie gaat met
wie de sportieve strijd aan voor de de eeuwige sportieve roem....
Namens de Organisatie bedankt
Siska, Kim, Yvonne, Hans, Hans, Ben, Niels, Peter.......
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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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VOORJAARSCOMPETITIE
Hallo allemaal,
De najaarscompetitie zit er al weer bijna op en de wintercompetitie staat voor de
deur dus kunnen we weer inschrijven voor het voorjaar van 2018
Het inschrijfformulier is bijgevoegd. Let op !!!!! ander mailadres
Jullie hebben het vast al vernomen (of niet natuurlijk) maar ik ga stoppen met het
regelen van de KNLTB competities.
Gelukkig hebben we 2 kanjers gevonden die het van mij gaan overnemen Brigitte de
Poorter en Ludovic Staals. Heel veel succes.
Het mailadres is ook veranderd: seniorentennis@de-mast.nl
Op 13 november van 20.00 uur- 20.30 uur kunnen de ballen van het najaar worden
ingeleverd en de wedstrijdpapieren van de wintercompetitie worden opgehaald.
Groet,
Gonnie Kornuijt
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AANMELDINGSFORMULIER KNLTB-COMPETITIE 2018 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………..
speeldag
zondag

zondag
zondagmiddag
maandagmiddag
dinsdagmorgen
dinsdagmiddag
donderdagmorgen
donderdagmiddag
donderdagavond
vrijdagmiddag
vrijdagavond

zaterdag

Zaterdag
Jongvolwassen 17-35
Vanaf 17.00 uur

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+
Damesdubbel 17+
Instapcompetitie 8/9
Herendubbel 50 +
Gemengd dubbel 50 +
Gemengd dubbel 35+
Gemnegd dubbel 17+
Heren dubbel 35+
Herendubbel 17+
Damesdubbel 35+
Damesdubbel 17+
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
1xdd, 1x hd, 2x gd
4x hd
4xhd
4xdd
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
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+
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
4xdd
4xhd
1xhd, 1xdd, 2x gd

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Uiterlijk 16 november 2017 inleveren bij Gonnie Kornuijt, Bosrand 86 of mailen
seniorentennis@de-mast.nl
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

De clubkampioenschappen van 2018 worden
gehouden van 10 t/m 24 maart 2018.
Dit is dus een mooie voorbereiding op de competitie.
Nu zouden wij als Seniorentennis heel graag zien dat er meer spelers meedoen.
Daarom deze oproep naar al onze competitieteams maar met name naar de
damesteams.
Het zou heel leuk zijn als er meer dames zouden inschrijven en dan denken we vooral
aan de 50+ categorie.
Als er voldoende inschrijvingen zijn zouden we kunnen kijken of er eventueel op 2
middagen gespeeld kan worden. De halve finale en de finale vinden uiteraard wel in
het weekend plaats. Dus schrijf massaal in zodat we de competitie kei goed kunnen
beginnen.
Gonnie Kornuijt
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Agenda
Vrijdag 20 oktober
Zondag 22 oktober
Woensdag 25 oktober
Donderdag 26 oktober
Vrijdag 27 oktober
Maandag 30 oktober
Donderdag 2 november
Zaterdag 4 november
Zondag 5 november
Maandag 6 november
Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november
Zaterdag 11 november
Zondag 12 november
Maandag 13 november
Vrijdag 17 november
Zaterdag 18 november
Zondag 19 november
Vrijdag 24 november

Najaarscompetitie
Einde herfstvakantie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
WICOM
Najaarscompetitie
Instructieavond nieuwe
bardienstmedewerkers
WICOM
WICOM
WICOM
Vergadering jaarkalender
WICOM
Wintercompetitie
WICOM
WICOM
Bestuursvergadering
Wintercompetitie
Commissievergadering
Commissie avond
Uitwisselingstoernooi jeugd
Wintercompetitie

Inleveren kopij
Nummer
9
10

Inleveren
30-10-17
27-11-17

Verschijning
18-11-17
16-12-17
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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
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