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MLTC, Middelburgse Lawn Tennis Club, is de grootste tennisvereniging van Zeeland. 
Met 12 banen (8 kunstgras- en 4 gravelbanen) is er vrijwel altijd een baan beschikbaar om te vrij spelen. 
De meeste banen hebben verlichting, zodat tot ’s avonds laat getennist kan worden. 
Het tennispark is dagelijks geopend van 08.00 - 22.45 uur. 

TennisSchoolMiddelburg (TSM) is een onafhankelijke tennisschool die alle tennislessen verzorgt voor 
MLTC op tennispark De Veste. Naast het verzorgen van lessen organiseert TSM ook diverse 
evenementen en activiteiten voor haar leerlingen maar ook voor bedrijven en scholen. Zo zijn er 
mogelijkheden voor schooltennis, clinics en meer. Neem vrijblijvend contact op met de tennisschool 
voor mogelijkheden. Gegarandeerd dat TSM iets voor jou (jouw instantie) kan betekenen! 

M.P.F. (Marcel) van Sabben - Hoofdtrainer van TSM 
marcelvansabben@tsmtennis.nl - 06 55 39 85 71 (Whatsapp/sms of voicemail) 

www.mltcweb.nl           www.tsmtennis.nl



Lidmaatschap MLTC 
Iedereen die bij TSM traint op Tennispark De Veste dient lid te zijn (of zo spoedig mogelijk lid te worden) 
van MLTC. Lid worden gaat heel eenvoudig via het digitale aanmeldformulier op de website van MLTC 
https://www.mltcweb.nl/tennissen-bij-mltc/lid-worden/digitaal-aanmeldformulier-lid-worden/  

Vrij spelen 
Als MLTC-lid mag je onbeperkt vrij spelen.  Tijdens competities, toernooien en trainingen zijn een 
beperkt aantal banen beschikbaar voor vrij spelen. Het is verplicht om een baan te reserveren via het 
afhangsysteem. Alle reglementen zijn te vinden op de website van MLTC. 
https://www.mltcweb.nl/de-vereniging/reglementen/ 
Als lid mag je een introducé meenemen tegen een vergoeding van € 5,00 per 45 minuten. 

Toss 
[I.v.m. COVID-maatregelen is de toss tot nader order stilgelegd.] 
Toss-evenementen zijn bedoeld voor alle seniorleden van MLTC. Aanmelden of vooraf afspreken is niet 
nodig. Met de aanwezigen worden onderling gezelligheidspartijtjes gespeeld. Of je nu een hoge of 
lage speelsterkte hebt, ervaren speler of beginner bent, je kunt altijd 
meedoen! 
• Nieuwe Leden-Toss 
Zondag 10.30 - 12.00 (speeltijd 2x 45 min.) 
• Toss voor alle leden 
Woensdag 09.30 - 10.30 (speeltijd 60 min.) 
Donderdag 18.30 - 21.00 (speeltijd 3x 45 min.) 
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Groepsapps 
Er zijn ook groepsapps  zowel voor volwassenen als voor jeugd. Vanuit MLTC is er de groepsapp ‘Balletje slaan’. 
Hierin zitten met name nieuwe leden die via deze groepsapp contact houden met elkaar en oproepjes doen voor 
tennismaatjes of onderlinge partijtjes. Onderdeel worden van deze groep? Neem contact op met Judith Loontjens 
via e-mail of app 06 24 89 49 29. 
Daarnaast heeft TSM ook een jeugd-groepsapp en een groepsapp voor volwassenen. Aanmelden kan via het 
inschrijfformulier op de site helemaal onderaan of meld je aan bij Nathalie via een app 06 28 23 31 20. 

Evenementen 
[I.v.m. COVID-maatregelen zijn evenementen voor volwassenen tot nader order stilgelegd. Ook voor de 
jeugd worden evenementen momenteel in zeer beperkte mate georganiseerd.] Voor de jeugd zijn er 
veel momenten om ook naast de training nog te tennissen. Behalve vrij spelen kun je meedoen aan de 
competitie van de KNLTB, toernooien en aan activiteiten die door de jeugdcommissie (JC) van MLTC 
georganiseerd worden zoals de inloopdagen (iedere laatste woensdag van de maand), het Ouder-Kind-
toernooi, de laddercompetitie, het kerstdagtoernooi, en bijv. het carnavalstoernooi. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de JC via mltcjeugdcommissie@gmail.com of bel/
app Nathalie (06 282 33 120). 

Trainingsmogelijkheden 
TSM verzorgt trainingen die verdeeld over twee seizoenen gegeven worden. De zomercyclus loopt van 
april t/m september en de wintercyclus van oktober t/m maart. Er zijn groepstrainingen voor zowel 
jeugd als volwassenen, bestaande uit 2, 4 of meer personen. Ook kan gekozen worden voor privéles. 
Jeugdleden kunnen door hun vorderingen/ prestaties geplaatst worden in de MLTC-selectie. 
www.tsmtennis.nl/training 
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Naast de reguliere trainingen bestaat ook de 
mogelijkheid om Regionale Centrale 
Tennistraining (RCT-training) te volgen. Doel van 
deze jeugdtraining is ondersteuning van het 
breedtetennis en wedstrijdtennis in de regio. 
RCT-training is voor iedere jeugdspeler; van de 
recreatieve speler tot de prestatieve speler die het hoogst haalbare uit zichzelf wil halen. 
De wedstrijdtraining voor de prestatieve spelers is in eerste instantie bedoeld als meerwaarde, zodat 
deze spelers ook in de thuissituatie kunnen blijven trainen. Naast de training, die TSM samen met MLTC 
aanbiedt, is er ook gelegenheid tot deelname aan de competitie bij MLTC. 

Clinics 
Zoals eerder vermeld in deze flyer verzorgt TSM schoolclinics voor iedere school in de regio. Maar niet 
alleen voor scholen, ook een teamuitje of verjaardagsfeestje kun je onder begeleiding van TSM op de 
tennisbaan vieren. Samen met Baan 13 kan een clinic op maat gegeven worden inclusief bijv frietjes en 
meer erbij. Neem contact op met Marcel van Sabben om de mogelijkheden door te nemen. 

  TennisSchoolMiddelburg  MLTC 
  M.P.F. (Marcel) van Sabben  Griffioenpad 1 
  E    marcelvansabben@tsmtennis.nl 4335 AJ  Middelburg 
  T    06 55 39 85 71   T    0118 613 676 
  I     www.tsmtennis.nl   I     www.mltcweb.nl
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