
INSCHRIJVEN ZOMERTRAINING 2021
De wintertraining loopt ten einde! Er worden op dit moment nog een aantal inhaallessen 
verzorgd - dit geldt m.n. voor de lesgroepen onder de volwassenen. Via uw trainer wordt 
u op de hoogte gehouden van deze laatste weken.
Zo enthousiast als we als TSM-team zijn gaan we er natuurlijk vanuit dat u uw training 
graag in het zomerseizoen wilt vervolgen. Zoals ieder jaar is inschrijving via de website 
verplicht! Uw inschrijving geldt namelijk slechts voor één seizoen. Schrijft u zich níet voor 
de 1e keer in, dan hebt u met het nieuwe inschrijfformulier de optie om aan te geven dat 
al uw gegevens reeds bekend zijn. Op uw naam en e-mailadres na hoeft u niet opnieuw al 
uw persoonlijke gegevens in te voeren.
De inschrijving sluit 21 maart a.s.! Zorg ervoor dat u voor die datum het inschrijfformulier 
ingestuurd hebt. Zo hebben wij voldoende tijd voor de indeling c.q. planning om zoveel 
mogelijk rekening te houden met ieders wensen en verhinderingen. En vol is vol!

ADVIES JEUGDTRAINING
Voor de (technische) ontwikkeling van een jeugdspeler, voor zowel de recreatieve als de 
prestatieve (jeugd)speler, adviseert TSM om minimaal 2x per week te trainen en 
daarnaast nog zelf vrij te spelen. Daarnaast biedt TSM ook fysieke training aan voor de 
jeugd. Denkt u aan loop-, conditie- en krachttraining. Er worden diverse oefeningen 
gedaan die de tennisprestatie ten goede komen.
Wil uw kind het maximale uit zichzelf halen? Geef uw kind dan op voor deze 
trainingsmogelijkheid. Dit kan in een aantrekkelijk pakketvorm van 2x tennistraining + 1x 
fysieke training of u opteert voor de separate mogelijkheid voor fysieke training. U vindt 
de opties terug op het inschrijfformulier onder ‘Trainingsmogelijkheden voor jeugd’.
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Alleen leden van MLTC mogen trainingen volgen
bij TSM op tennispark De Veste!

Bent u (nog) geen lid en wilt u wel trainen,
meld u zich dan direct aan bij MLTC via deze link.
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http://www.facebook.com/tennisschoolmiddelburg
http://www.facebook.com/tennisschoolmiddelburg
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https://www.mltcweb.nl/tennissen-bij-mltc/lid-worden/


HEEFT U HEM AL?
Het is heel handig om de TSM website regelmatig te bezoeken. Al was het maar om vlak 
voor vertrek op weg naar uw training te controleren of uw training doorgaat.
In plaats van uw internetbrowser steeds te moeten openen en tsmtennis.nl in te tikken 
kunt u de TSM-pagina’s ook als app (icoon) installeren op uw smartphone of tablet. Als u 
via een Android apparaat recentelijk de website hebt bezocht, dan hebt u misschien al de 
melding ‘Toevoegen aan startscherm’ gezien. Momenteel wordt een dergelijke melding 
nog niet weergegeven op mobiele apparaten met een iOS systeem. Toch is het voor alle 
apparaten mogelijk om een app icoon aan te maken.
Enfin, om een lang verhaal kort te maken. Zie hieronder de handleiding hoe u de TSM-
website als app op uw smartphone of tablet kunt installeren. Of bezoek de website! ;)

MAAK KENNIS MET TENNIS (MKMT)
U hebt de flyers op de volgende pagina vast al voorbij zien komen via Facebook en/of 
Instagram of bij de vereniging. Via deze weg vragen we nogmaals uw aandacht. Delen met 
al uw FB-vrienden en iedereen taggen in het Instagram-bericht wordt namelijk zeer op prijs 
gesteld, ook door de vereniging!
Voor zowel jeugd als volwassenen zijn er speciale TennismakingsClinics. Voor de 
basisschooljeugd zijn de clinics op woensdag 17, 24 en 31 maart en voor de volwassenen 
op zaterdagochtend 20 en 27 maart. Tijd van de clinics voor volwassenen staat nog niet 
vast. Dit wordt na aanmelding doorgegeven en is mede afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen.
Als vervolg op de TennismakingsClinics zijn er MKMT-aanbiedingen.
Voor de jeugd bestaat het MKMT-Pakket uit een jaarlidmaatschap, 5 groepslessen op 
woensdagmiddag en een standaard jeugdracket voor slechts € 99,00.
Voor volwassenen biedt TSM twee MKMT-groepslessen aan voor slechts € 25,00. 
Voorwaarde voor deelname aan de MKMT-groepslessen voor volwassenen is dat een 
introductielidmaatschap (of jaarlidmaatschap) bij MLTC afgesloten moet worden.
Meer info kunt u op de website terugvinden onder ‘Training’ en kies dan een subitem naar 
keuze.
Meer informatie over lidmaatschappen bij MLTC kunt u via deze link teruglezen.
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Maak Kennis Met Tennis 
Alle Mogelijkheden op een Rij 
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GRATIS

TennismakingsClinics 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd 

Data 
17, 24, 31 maart 2021 

Tijden 
Groep 2 - 5:  15.00 - 16.00 uur 
Groep 6 - 8:  16.00 - 17.00 uur 

Informatie /Aanmelden 
06 55 39 85 71 
marcelvansabben@tsmtennis.nl 

Vooraf aanmelden is verplicht! 
Meld je aan bĳ Marcel van Sabben, hoofdtrainer van TSM, via e-mail of een 
app o.v.v. je naam, leeftĳd en het mobiele telefoonnummer van je ouder(s). 

Ouders, verzorgers en andere toeschouwers zijn momenteel i.v.m. de 
coronamaatregelen niet toegestaan op het tennispark.

MKMT - Pakket 
Word lid van MLTC;


• de grootste tennisvereniging van Zeeland, 
• met de meeste jeugdleden. 

En volg lessen bij TennisSchoolMiddelburg; 
dé tennisschool van Middelburg en omstreken die jou alle 
trainingsfaciliteiten biedt om wedstrijdspeler te worden. 

Het Kennismakingspakket omvat: 
• junior jaarlidmaatschap* bij tennisvereniging MLTC, 

• standaard jeugdracket, 
• 5 groepslessen op woensdagmiddag. 

Deze aanbieding geldt tot 1 april 2021 ! 

* Het jaarlidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien u dit 
wenst op te zeggen, dan dient opzegging voor 1 december 2021 te geschieden.

Maak Kennis Met Tennis € 99,—
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TennisLessen / -Trainingen 
voor alle volwassenen 

TSM verzorgt lessen en trainingen voor alle volwassenen (en jeugd) op alle 
verschillende speelniveaus; van echte beginner tot fanatieke wedstrijdspeler!


Wilt u een goede basistechniek aangeleerd krijgen òf als gevorderde speler 
juist uw techniek bijspijkeren om wel die ene wedstrijd te kunnen winnen, 
meldt u dan hier direct aan voor de reguliere ZomerTraining 2021.*

U hebt ook de mogelijkheid om twee MaakKennisMetTennis-groepslessen 
(MKMT) te volgen. Deze groepslessen zullen op zaterdagochtend 
plaatsvinden.**


AANVANG: APRIL 2021 
Schrijf in vóór 1 april 2021 via het inschrijfformulier

op de TSM-website. Scan de QR-code ➜


MEER INFORMATIE? 
www.tsmtennis.nl 
06 55 39 85 71

marcelvansabben@tsmtennis.nl

Maak Kennis Met Tennis

*Bij het volgen van reguliere lessen/trainingen bij TSM dient u jaarlid te zijn (of 
direct te worden) van MLTC. ** Voor de MKMT-lessen dient u minimaal 
introductielid te worden van MLTC. Aanmelden bij MLTC voor een van deze 
lidmaatschappen kan via deze link of scan de grijze QR-code hiernaast. 
MLTC is de grootste tennisvereniging van Zeeland (met de meeste 
jeugdleden) met tennispark De Veste als thuisbasis. Er zijn 4 gravelbanen en 8 
kunstgrasbanen, vrijwel het hele jaar door te bespelen. 
MLTC & TSM houden zich aan de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF, de 
aanvullende richtlijnen van de KNLTB en de gemeente Middelburg.

www.mltcweb.nl

www.tsmtennis.nl
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@tennisschoolmiddelburg

@tennisschoolmiddelburg

TennismakingsClinics 
voor volwassenen


Zaterdag 20 & 27 maart 2021 
vanaf 08.30 uur 

Vooraf aanmelden is verplicht! 

Meld je aan bij Marcel van Sabben 
via e-mail, WhatsApp of


scan de QR-code!

06 55 39 85 71 

marcelvansabben@tsmtennis.nl

Maak Kennis Met Tennis

GRATIS

MLTC is de grootste tennisvereniging van Zeeland (met de meeste jeugdleden) met 
tennispark De Veste als thuisbasis. Er zijn 4 gravelbanen en 8 kunstgrasbanen die 
vrijwel het hele jaar door te bespelen zijn. Van 08.00 tot 22.45* uur kun je tennissen, 
want de meeste banen hebben verlichting. 

*  i.v.m. de avondklok mag er momenteel tot uiterlijk 20.45 uur getennist worden.

www.mltcweb.nl



APRIL = VRIENDJESMAAND
De Vriend(inn)enTraining die op maandag 8 maart jl. plaatsvond was 
een succes. Bedoeling van deze extra en eenmalige training was dat 
alle deelnemers een vriend(in) meenamen die nog niet tennist.
Deze training kan gezien worden als de “aftrap” voor de 
Vriendjesmaand. Een vriend(in) meenemen naar de training is - zoals 
velen onder ons wel weten - eigenlijk ieder moment mogelijk. TSM 
ontmoet immers graag nieuwe mensen, jong en oud, die weleens een 
balletje willen proberen te slaan. Speciaal in de eerste trainingsmaand 
van het nieuwe zomerseizoen vragen we iedere jeugdleerling om een 
vriend(in) mee te nemen naar training in april. Wie weet is hij/zij net 
zo enthousiast als ons en sluit ze gezellig aan bij de MLTC / TSM-club.
Vragen hierover? App meester Marcel 06 55 39 85 71.

CORONA
Helaas, ook wij moeten dit onderwerp even de revue laten passeren. Hoewel het 
vaccinatieprogramma al aardig op weg is, ziet het er naar uit dat er nog wel enige tijd 
maatregelen zullen worden gehandhaafd in de strijd tegen COVID. Met een lichte 
versoepeling is het inmiddels voor jongeren t/m 26 jaar weer mogelijk om in 
groepsverband te sporten. Zij mogen - net zoals de jeugd t/m 17 - dubbelen en met meer 
dan 2 personen op een baan les/training krijgen.
Helaas geldt nog steeds de avondklok waardoor de groepen die rond 21.00 uur gepland 
staan, helaas, nog steeds geen training kunnen krijgen.
Graag nog steeds uw aandacht voor de geldende maatregelen. Hoe lastig het soms ook 
kan zijn en hoe lang het ook lijkt te duren, wij vertrouwen erop dat u zich aan de 
algemene hygiënemaatregelen houdt alsmede aan alle regels en dringende adviezen vanuit 
het kabinet. Daarnaast ook een dringend verzoek of een ieder zich aan alle richtlijnen van 
de KNLTB wil blijven houden. En speciaal aan ouders nogmaals het dringende verzoek om 
direct de parkeerplaats (het tennispark) weer te verlaten als u uw kind afgezet heeft voor 
de training! Als toeschouwer mag u nog steeds niet op het tennispark aanwezig zijn.
Daarnaast wordt van iedereen verwacht dat hij/zij zelf bijhoudt of er wijzigingen zijn. Via 
onze website, en in het bijzonder via de CoronaMaatregelen-pagina, proberen we u zo 
goed mogelijk up-to-date te houden met de nieuwste richtlijnen. Daarnaast adviseren wij u 
ook regelmatig te kijken op corona.knltb.nl en/of de website van het NOC*NSF te 
bezoeken. Zo blijft u altijd op de hoogte van de meest recente maatregelen en richtlijnen  
op het gebied van sport in het algemeen en in het bijzonder tennis.

Lees de nieuwsbrief op de website!

E-mail               info@tsmtennis.nl
WhatsApp           06 55 39 85 71

www.tsmtennis.nl Facebook TennisSchoolMiddelburg
info@tsmtennis.nl Instagram TennisSchoolMiddelburg
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Wenst u liever geen nieuwsbrief meer te ontvangen van TSM?
Klik dan hier en druk op verzenden. U wordt dan automatisch uitgeschreven.

#VRIENDJESMAAND

organiseert in

APRIL
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