
ZOMERTRAINING & ZOMERSTOP
De zomertrainingen zijn volop bezig! Het blijft altijd mogelijk om in te stromen gedurende 
een seizoen. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden. Kent u iemand die graag nu wil 
instromen, laat hem of haar weten dat dit bij TSM altijd mogelijk is! Dit geldt zowel voor 
volwassenen als jeugdspelers. En natuurlijk is iedere (jeugd)leerling van harte welkom om 
nog een extra tweede, derde of misschien wel vierde keer per week te trainen. Informeer 
naar de mogelijkheden bij jouw trainer!

Van dinsdag 29 juni t/m vrijdag 2 juli 2021 zullen alle trainingen 
o.l.v. Marcel en Nathalie uitvallen. Uitgezonderd voor de kinderen 
die de VJC spelen. Zij krijgen nog nader bericht over een 
trainingsmoment in die week.

Tijdens de officiële basisschool-zomervakantie is er een 
zomerstop. In de week voor de zomervakantie, week 29 van 19 
juli t/m 25 juli 2021, wordt het Maeneblusscherstoernooi 
georganiseerd door MLTC. Deze gehele week zullen er géén 
trainingen zijn. Aansluitend begint de officiële school-
zomervakantie waarin ook geen reguliere trainingen verzorgd 
worden. Na deze 6 vakantieweken begint het Molenwaterpand Toernooi op MLTC. Ook in 
deze week bestaat de mogelijkheid dat er geen trainingen verzorgd zullen worden. 
Hierover kan pas in een later stadium beslist worden. U wordt hier te zijner tijd nog over 
geïnformeerd.
Twijfelt u of de training doorgaat? Raadpleeg dan de TSM-website. Hierop wordt altijd 
vermeld (meestal (ook) via een banner onderaan de pagina) als er trainingen uitvallen.
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Alleen leden van MLTC mogen trainingen/lessen 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.

mailto:info@tsmtennis.nl?subject=
mailto:info@tsmtennis.nl?subject=
http://www.facebook.com/tennisschoolmiddelburg
http://www.facebook.com/tennisschoolmiddelburg
http://www.tsmtennis.nl
http://www.tsmtennis.nl
http://www.instagram.com/tennisschoolmiddelburg
http://www.instagram.com/tennisschoolmiddelburg
https://www.mltcweb.nl/tennissen-bij-mltc/lid-worden/


Voorts willen we u er nogmaals op attenderen dat iedere leerling van TSM ook lid moet 
zijn van de tennisvereniging. Deze voorwaarde staat vermeld in het lesreglement.
Alle informatie over de contributies bij MLTC vindt u via deze link. Op die pagina is tevens 
een link naar het digitale inschrijfformulier te vinden.

REGIOTRAINING
Voor cluboverstijgende regiotraining voor de jeugd hoeft u niet ver te zoeken. Als 
tennisschool die alle trainingen verzorgt op de grootste tennisvereniging van Zeeland 
(MLTC) biedt TSM, in samenwerking met MLTC, voor iedere jeugdspeler uit Walcheren en 
ver daarbuiten de mogelijkheid tot het volgen van trainingen zoals de speler dit wil. Door 
het grote aantal jeugdleden die trainingen volgen, is er altijd wel een passende groep voor 
de speler die op zoek is naar meer uitdaging. Naast diverse tennistrainingen biedt TSM 
ook fysieke training en mentale training aan.
De prestatief gerichte speler, woonachtig op Walcheren of daarbuiten, kan op MLTC 
terecht voor de trainingen bij TSM. Spelers kunnen de trainingen op de thuisclub uiteraard 
blijven volgen. Deze training(en) van TSM worden in eerste instantie als meerwaarde 
gezien en niet als vervanging. 
Meer informatie is te vinden op de TSM-site.

SUMMER SESSIONS
Vorige zomer waren de Summer Sessions 
volgeboekt. Wegens dit succes zal dit komende 
zomervakantie opnieuw aangeboden worden. 
Voor de lezers onder ons die niet bekend zijn 
met de Summer Sessions; dit zijn extra 
trainingen, buiten de reguliere zomertraining 
om, waarvoor je je apart kunt aanmelden. Voor 
leerlingen van TSM, maar ook voor niet-
leerlingen van de tennisschool. En voor zowel 
jong als oud! Meer details volgen binnenkort! 
Houd onze socials in de gaten!

ZOMER CHALLENGE
Via de nieuwsbrief van de vereniging is het al eens gepasseerd; de Zomer Challenge. Het 
compacte lidmaatschap voor de zomermaanden. 
Kent u iemand, tussen de 6 en 99+ jaar die graag 
(weer) wil tennissen? Attendeer hem of haar 
(ouders) dan op deze aanbieding.
Laat hem/haar direct lid worden en wellicht zijn de 
3 clinics een welkome aanvullende optie.
Tevens is het mogelijk om aan de eerste clinic 
vrijblijvend deel te nemen. Vooraf aanmelden is 
wel verplicht! Dit kan heel eenvoudig. Bezoek de 
TSM-site en vul het formulier in dat onderaan de 
pagina staat.
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https://www.mltcweb.nl/tennissen-bij-mltc/lid-worden/
https://tsmtennis.nl/training/regionale-centrale-training/
https://tsmtennis.nl/durf-jij-de-zomer-challenge-aan/


TOSS, KNLTB POULTJES EN MEER…
Zoals het een goede tennistrainer betaamt moedigt TSM iedereen aan om tussen de 
trainingen door veel vrij te spelen. Niet alleen om je vaardigheden (verder) te ontwikkelen, 
maar ook om meer mensen te leren kennen binnen de vereniging.  
Zo zijn er op MLTC uiteraard de bekende toss-momenten, de vrije inloopmomenten voor 
volwassenen die sinds kort weer hervat zijn:
- Zondag 10.30 - 12.00 uur (Baan 9 en 10 - 2x 45 min.) - m.n. voor beginners
- Woensdag 09.30 - 10.30 uur (Baan 6 t/m 8)
- Donderdag 18.30 - 21.00 uur (Baan 1 en 2 - 3x 45 min.)

Daarnaast blijft het mogelijk om u in te schrijven voor de Laddercompetitie die al bezig is. 
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen Beginners en Gevorderden. Bij beide categorieën 
bestaat de mogelijkheid om voor Enkelspel en Dubbelspel in te schrijven. Deelname is, net 
zoals bij het tossen, geheel gratis. Download de KNLTB Match App vandaag nog, maak 
een account aan en meld u aan voor een of beide onderdelen!
Momenteel zijn deze laddercompetities alleen voor de senioren. Voor de jeugd beginnen er 
volgende week ook verschillende jeugdpoultjes in deze app!  

Tot slot willen we de Senior Clubkampioenschappen (17+) uiteraard ook noemen.
Van 5 tot en met 11 juli zullen de wedstrijden om de titel van ClubKampioen gestreden 
worden. Leuk voor zowel beginners als zeer gevorderde spelers! Ook via dit gezellige 
clubevenement kunt u andere leden leren kennen. Schrijf nu in via deze pagina, de 
inschrijving sluit op vrijdag 2 juli 2021!
Voor de jeugd worden deze kampioenschappen later in het jaar georganiseerd.

CLUBOVERSTIJGENDE TOERNOOIEN
Gelukkig gaat het goed met het indammen van de verspreiding van het welbekende virus. 
Hierdoor is het voor de jeugd sinds enige tijd weer mogelijk om cluboverstijgende 
wedstrijden te spelen. Ook voor de senioren ziet het er naar uit dat dit op zeer korte 
termijn weer mag. Daarom hieronder een link naar mogelijke toernooien in de regio en iets 
daarbuiten, binnen een straal van 75 km van MLTC, voor iedereen die toe is om de 
uitdaging aan te gaan van het spelen van een paar leuke toernooien / wedstrijden!

Voor jeugdspelers: Open Jeugd Toernooien
Specifiek voor Tenniskids Rood: Rood Events*
Specifiek voor Tenniskids Oranje: Oranje Events*
Specifiek voor Tenniskids Groen: Groen Wedstrijden*
* binnen een straal van 25 km
 
Jeugdspelers die punten willen winnen om (hoger) op de KNLTB Juniorenranglijst te 
komen, kunnen hier het landelijk overzicht bekijken van de Speelweken Junioren Tour 
Zomer 2021. Meer informatie over de Junioren Tour kunt u hier vinden. Zoals ook voor de 
andere (jeugd)toernooien verloopt inschrijving voor deze toernooien via 
mijnknltb.toernooi.nl.

Voor senioren en 15+ jeugd: Open (Senioren) Toernooien (inschrijving geopend)
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https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=876775E6-3DC5-44CA-8B39-D42B22BAF264
https://mijnknltb.toernooi.nl/find?DateFilterType=0&StartDate=2021-06-18&EndDate=2022-09-04&PostalCode=4334+AJ&page=1&Distance=75&EventAge=-17
https://mijnknltb.toernooi.nl/find?DateFilterType=0&StartDate=2021-06-18&EndDate=2022-09-04&PostalCode=4334+AJ&page=1&Distance=25&EventLevelIDList%5B0%5D=false&EventLevelIDList%5B1%5D=false&EventLevelIDList%5B2%5D=false&EventLevelIDList%5B3%5D=false&EventLevelIDList%5B4%5D=false&EventLevelIDList%5B5%5D=false&EventLevelIDList%5B6%5D=false&EventLevelIDList%5B7%5D=false&EventLevelIDList%5B8%5D=false&EventLevelIDList%5B9%5D=false&EventLevelIDList%5B10%5D=false&EventLevelIDList%5B11%5D=false&EventLevelIDList%5B12%5D=false&EventLevelIDList%5B13%5D=121&EventLevelIDList%5B14%5D=122
https://mijnknltb.toernooi.nl/find?DateFilterType=0&StartDate=2021-06-03&EndDate=2022-06-17&PostalCode=4333+GE&page=1&Distance=25&EventLevelIDList%5B0%5D=false&EventLevelIDList%5B1%5D=false&EventLevelIDList%5B2%5D=false&EventLevelIDList%5B3%5D=false&EventLevelIDList%5B4%5D=false&EventLevelIDList%5B5%5D=false&EventLevelIDList%5B6%5D=false&EventLevelIDList%5B7%5D=false&EventLevelIDList%5B8%5D=false&EventLevelIDList%5B9%5D=false&EventLevelIDList%5B10%5D=false&EventLevelIDList%5B11%5D=111&EventLevelIDList%5B12%5D=112&EventLevelIDList%5B13%5D=false&EventLevelIDList%5B14%5D=false
https://mijnknltb.toernooi.nl/find?DateFilterType=0&StartDate=2021-06-03&EndDate=2022-06-17&PostalCode=4333+GE&page=1&Distance=25&EventLevelIDList%5B0%5D=false&EventLevelIDList%5B1%5D=false&EventLevelIDList%5B2%5D=false&EventLevelIDList%5B3%5D=false&EventLevelIDList%5B4%5D=false&EventLevelIDList%5B5%5D=false&EventLevelIDList%5B6%5D=false&EventLevelIDList%5B7%5D=false&EventLevelIDList%5B8%5D=false&EventLevelIDList%5B9%5D=101&EventLevelIDList%5B10%5D=102&EventLevelIDList%5B11%5D=false&EventLevelIDList%5B12%5D=false&EventLevelIDList%5B13%5D=false&EventLevelIDList%5B14%5D=false
https://www.tennis.nl/media/pcwflqxb/speelweken-knltb-junioren-tour-zomer-2021-spelers.pdf
https://www.tennis.nl/media/pcwflqxb/speelweken-knltb-junioren-tour-zomer-2021-spelers.pdf
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/junioren-tour/
https://mijnknltb.toernooi.nl/find?GradingID=2&DateFilterType=0&StartDate=2021-07-09&EndDate=2022-06-17&PostalCode=4333+GE&page=1&Distance=100
https://mijnknltb.toernooi.nl/find?DateFilterType=0&StartDate=2021-07-01&EndDate=2022-09-04&PostalCode=4334+AJ&page=1&Distance=75&GradingID=1&EventLevelIDList%5B0%5D=false&EventLevelIDList%5B1%5D=false&EventLevelIDList%5B2%5D=false&EventLevelIDList%5B3%5D=4&EventLevelIDList%5B4%5D=5&EventLevelIDList%5B5%5D=6&EventLevelIDList%5B6%5D=7&EventLevelIDList%5B7%5D=8&EventLevelIDList%5B8%5D=9&EventLevelIDList%5B9%5D=false&EventLevelIDList%5B10%5D=false&EventLevelIDList%5B11%5D=false&EventLevelIDList%5B12%5D=false&EventLevelIDList%5B13%5D=false&EventLevelIDList%5B14%5D=false&StatusFilterID=2


Inschrijven voor ons “eigen” MaeneblusschersToernooi is al 
enige tijd mogelijk. Dit toernooi bestaat uit
- een Open Seniorentoernooi (met 15+ onderdelen; van 

beginner met niveau 9 tot de zeer gevorderde 
wedstrijdspeler op niveau 2),

- een Open JeugdToernooi met een apart Rood & Oranje 
Event, Groen en Junioren-onderdelen,

- en het Junioren Tour Brons (Enkel 12, 14, 16).
Voor de Open Toernooi-onderdelen kan ingeschreven 
worden via de link in de eerste regel van deze alinea. De 
inschrijving hiervoor sluit op vrijdag 9 juli 23.59 uur.

Kinderen die aan de Junioren Tour Brons willen meedoen, 
kunnen zich inschrijven via deze link. Inschrijving voor het 
Brons Toernooi sluit op woensdag 7 juli 14.00 uur.

REGELS
Er gelden nog enkele coronamaatregelen op het tennispark. U dient uzelf (en uw 
kind(eren)) op de hoogte te houden van eventuele versoepelingen dan wel 
verscherpingen. Op onze eigen website trachten we deze informatie zo actueel mogelijk 
te houden. Daarnaast ontvangt u als lid van MLTC ook via de verenigingsnieuwsbrief de 
laatste informatie hieromtrent. Daarnaast kunt u altijd de websites van de KNLTB en het 
NOC*NSF controleren.

 
Daarnaast ook graag aandacht voor het volgende:
• Het lijkt gebruikelijk dat steeds meer mensen, 
zowel jong als oud, over (trainings)banen van 
andere mensen lopen. Dit is echter niet de 
bedoeling en kan door sommigen als zeer storend 
ervaren worden.  
Hierbij het verzoek om buitenom de baan (dus 
over de paden rondom de banen buiten het hek) 
naar de juiste baan te gaan of via het juiste 
toegangshek de baan te verlaten! Het betreft met 
name op de achterste banen. Zie de blauwe pijlen 
die de toegang (en vertrek) per baan aanduiden.
• Speciaal voor de jeugd; indien er een bal naar 
een andere baan rolt (of per ongeluk geslagen 
wordt) dan graag hoorbaar “bal over roepen”. Zo 
weten de spelers op de betreffende baan dat er 
een bal hun kant op komt die teruggeslagen mag 
worden (en zijn ze ook meteen gewaarschuwd dat 
ze er eventueel over kunnen vallen).
Andersom, als er een bal van een andere baan 
teruggegeven moet worden, let dan op dat dit 
netjes en veilig gebeurt!
• Verdwijnt er een bal buiten de baan, haal deze 

dan zodra er ballen geraapt worden!
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https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/59143002-A600-49D4-BE7D-929E8C228F13
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/4a536547-d01c-44a9-82ad-ef7c7e12c0e8
https://corona.knltb.nl/nieuws/
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport


• Bij twijfel of een training doorgaat, verzoeken wij u de TSM-website te raadplegen daar 
het niet altijd mogelijk is om op ieder moment een telefoontje of appje direct te 
beantwoorden. Indien trainingen uitvallen, dan wordt dit altijd vermeld op de website.

De TSM al als app op uw telefoon geïnstalleerd?
Dat is namelijk zo handig; met één klik hebt u alle informatie bij de hand. Ook 
de eventuele banner met mededeling van de dag is op deze wijze snel te 
bekijken. U hebt wel altijd internetverbinding nodig om de meest actuele 
informatie te bekijken, zoals dit ook geldt voor de gewone website!

IN GESPREK MET / OVER DE TRAINER
In februari van dit jaar heeft het bestuur van MLTC via een zeer duidelijke e-mail aan alle 
leden laten weten op welke wijze het verdrietige besluit genomen is dat oud-collega 
Remco Maandag moest stoppen per 1 april jl. Nu horen de trainers van TSM dat er nog 
altijd verschillende verhalen circuleren. Zoals u zult begrijpen betreuren zij dit ten zeerste 
te meer omdat zij er alles aan gedaan hebben om dat afscheidsmoment zo lang als 
mogelijk uit te stellen. Mocht u hierover vragen hebben of de situatie vanuit eerste hand 
geschetst horen, de trainers van TSM staan u graag te woord!
Het mag uiteraard voor zich spreken dat u zich ook altijd voor alle andere vragen kunt 
wenden tot onze trainers! :)

TSM EVENT: YOUTH vs EXPERIENCED 
BATTLE
Tot slot hierbij nog de aandacht voor het 
nieuwste evenement van de tennisschool: een 
battle tussen de jeugdtop en de fanatieke 
volwassen wedstrijdspelers (met speelniveau 6 
en lager). Dit doorlopende event is momenteel 
gaande. Alle jeugdige regionale topspelers 
(allen trainend bij TSM) strijden tegen de 
fanatieke volwassen wedstrijdspelers. 
Deelname is op uitnodiging. Deelnemers, 

vergeten jullie niet de standen door te geven via de app (06 28 23 31 20)! Momenteel 
staat de stand gelijk. Deelnemers kunnen de (doorgegeven) resultaten terugvinden op de 
voor hun bekende pagina.
Tegen de zomervakantie hebben we het antwoord op de vraag:
Zijn het de jeugdspelers of toch de senioren die de overwinning naar zich toetrekken?

Lees de nieuwsbrief op de website!
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.




www.tsmtennis.nl

info@tsmtennis.nl

@tennisschoolmiddelburg

@tennisschoolmiddelburg

TSM presents the 

Youth vs Experienced Battle 
Een doorlopend event bij MLTC voor MLTC-leden: 

de jeugdige regionale topspelers èn de fanatieke wedstrijdspelers (niveau 6 (7) en lager). 

Deelname op uitnodiging! 

Wekelijks een of meer wedstrijden spelen, 
in onderling overleg te plannen. 

TSM Events - www.tsmtennis.nl 
Info via WhatsApp: 06 55 39 85 71

https://tsmtennis.nl/nieuwsbrief/
http://www.tsmtennis.nl
https://www.facebook.com/TennisSchoolMiddelburg
mailto:info@tsmtennis.nl
https://www.instagram.com/tennisschoolmiddelburg/
mailto:nieuws-unsubscribe@tsmtennis.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief

