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Van harte welkom bij de Madese Tennisvereniging. We vinden het uiteraard heel leuk dat
je lid bent geworden / overweegt om lid te worden.

Doel van dit informatiebulletin is je te informeren over alles wat met de Madese
Tennisvereniging  te maken heeft. Als je eenmaal lid bent, word je via onze nieuwsbrief,
website, facebook pagina, Instagram of de KNTLB club-app geïnformeerd over nieuwtjes
en activiteiten. 

De vereniging
De Madese Tennisvereniging (MTV) is een vereniging waar elke tennis- en padelspeler zijn
weg kan vinden. Van jong tot oud, van zeer ervaren competitiespeler tot recreant en zeker
niet op de laatste plaats: de jeugd. Het gezamenlijke doel is en blijft: plezier beleven aan
de tennis- en padelsport, zowel op als buiten de baan. Om dit allemaal in stand te houden
is een goede organisatie binnen de vereniging noodzakelijk. Het bestuur en de diverse
commissies zijn dan ook het hele jaar actief om alle geplande activiteiten tot een goed
einde te brengen. 

Het ledenbestand
Het aantal leden bedraagt momenteel zo’n 450.

Het tennispark
Ons tennispark is gelegen aan de Schietberglaan 92 te Made in de provincie Noord-
Brabant. Prachtig aangelegd, als onderdeel van een sportcomplex met alle mogelijke
buitensporten in de gemeente Drimmelen. MTV beschikt over 9 Tennis Pro Vision banen,
2 padelbanen en een oefenmuur. De Pro Vision banen zijn voorzien van Ledverlichting,
zodat tot in de late uurtjes getennist kan worden.



Op maandag, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen zijn er
racketochtenden. Op dinsdag en donderdag worden er vanaf 10:00 uur elk half uur
met de aanwezige deelnemers nieuwe wedstrijden begonnen. Op maandag,
woensdag en vrijdag worden er om 09:00 uur voor de aanwezige deelnemers
willekeurig wedstrijden gemaakt, die tot omstreeks 10:30 uur duren. 
Woensdagavond is er vanaf 20:00 uur een tossavond voor alle leden vanaf 18 jaar. 

Hoe werkt dat eigenlijk, tennis bij de Madese Tennisvereniging?
Waar teamsporters gewend zijn om alleen aan georganiseerde evenementen (trainingen,
wedstrijden) deel te nemen, kun je als lid van MTV op elk moment van de dag
gebruikmaken van de faciliteiten. Je kunt afspreken met één of meerdere tennis- of
padelmaatjes en gaan tennissen of padellen. Via het digitaal afhangbord worden de
banen onder de spelers verdeeld bij vrij tennissen of padellen.

Voor alle leden die (nog) geen tennismaatje hebben en/of die het gezellig vinden met een
grote groep te tennissen:

Clubactiviteiten
Vrijwilligers van MTV organiseren allerlei evenementen. Grote clubactiviteiten zijn de
clubkampioenschappen) en allerlei gezelligheidsevenementen. 
Vol energie weten zij ieder jaar van onze drie grote toernooien ‘Hét Open Toernooi, 
’t Mays Open Dubbel (door ons ’t Modje genoemd) én het Open Jeugd Toernooi een
happening te maken. Naast deze grote toernooien organiseren zij ook kleinere
toernooien zoals de Ladies Day en de Mannendag.

Houdt de activiteitenkalender in de gaten!
https://www.madesetv.nl/index.php/mtv/kalender

KNLTB activiteiten
De KNLTB zelf organiseert competities, in het voor-en najaar. Ook voor beginners is er de
8/9 competitie. Naast competities zijn er ook de zogenaamde Open Toernooien. 
Dit zijn toernooien, georganiseerd door vrijwilligers van een vereniging, waarvoor alle
leden van de KNLTB kunnen inschrijven.



Jeugdleden vanaf 12 jaar mogen ook 's avonds afhangen en dienen zich aan
bovenstaande regels te houden.
Jeugdleden tot 12 jaar kunnen alle dagen van de week tot 18.00 uur gebruik maken
van het gehele park met inachtneming van het afhangsysteem.

Laatste nieuws van de club of belangrijkste evenementen
Stand van jouw team in de competitie of van iemand anders
Met wie je zou kunnen tennissen?

Hoe zit dat met die speelsterkte?
Ieder KNLTB tennislid heeft twee speelsterktes; één voor het enkelspel en één voor het
dubbelspel. Een nieuw lid begint met speelsterkte 8 of 9. De KNLTB gebruikt een
Dynamisch Speelsterkte Systeem. Alle officieel bij de KNLTB aangemelde wedstrijden
worden door de KNLTB in dit systeem verwerkt. Globaal gezegd; bij gewonnen
wedstrijden stijgt u in speelsterkte, bij verloren wedstrijden daalt u in speelsterkte. 
Dit is allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat spelers van vergelijkbare speelsterkte
tegen elkaar tennissen. 
De hoogst bereikbare recreanten speelsterkte is 1. De laagste speelsterkte is 9.
Ook voor jeugdige wedstrijdspelers bestaat er een ranking en bijbehorende ranglijst
toernooien.

Hoe kan ik een baan reserveren?
Je kunt alleen tennissen als je een KNLTB Ledenpas hebt. Deze ontvang je zodra je je als
lid hebt aangemeld. Iedereen die in het bezit is van een KNLTB pas kan een baan
reserveren via de KNLTB Clubapp.

KNLTB ClubApp
Je downloadt de KNLTB ClubApp in de Playstore of Appstore. In deze app moet je zelf
eenmalig Madese TV kiezen. (je kunt ook de woonplaats invoeren) en inloggen met je
bondsnummer en wachtwoord (staat op je ledenpas). Daarna klik je op spelen en kun je
een baan reserveren. 

Ook vind je hier meer informatie over:

Bekijk het onderstaande filmpje om op de hoogte te zijn van de ClubApp update:
Video url:https://youtu.be/0RvYg9JNbI4

Voor meer informatie over het gebruik van de app verwijzen wij graag naar
https://www.knltb.club/clubapp/ - Zo werkt het.

https://youtu.be/0RvYg9JNbI4
https://www.knltb.club/clubapp/


Alle junioren vallen onder het totaalpakket en hoeven zich niet in te schrijven maar
worden allemaal wel ingedeeld.
Jeugdtrainingen worden gegeven volgens het “Tennis for Kids” systeem (Rood, Oranje,
Groen).

Trainingen, tennis en padel
Er valt misschien nog wel iets aan je techniek of tactiek te verbeteren: onze trainer kan je
helpen!  De lessen van onze vereniging worden verzorgd door Jack de Kroon, tennis- en
padeltraining.

 tel. 06-22432695, email: jdekroon44@casema.nl

De tennistraining omvat 15 lessen met een garantie van 14 lessen (de eerste les die uitvalt
door weersomstandigheden is voor jouw rekening. Alles wat meer uitvalt, wordt ingehaald).
Een les duurt 50 minuten, een halve les duurt 25 minuten.

De padeltraining omvat 10 trainingen, een training duurt 60 minuten en een halve training
30 minuten.

Voor meer informatie over trainingen verwijzen wij naar onze website
https://www.madesetv.nl

Vrijwilligers
Voor alle lopende evenementen/toernooien zijn meer vrijwilligers nodig! We willen dus
graag meer leden betrekken bij de verenigingsactiviteiten. Al is het maar om, af en toe, een
paar uurtjes te helpen. Draag dus a.u.b. een steentje bij en geef je op als MTV vrijwilliger.  

U kunt zich aanmelden bij bestuur@madesetv.nl alvast bedankt!

Bardienst Madese Tennisvereniging 
Elk lid vanaf 18 tot en met 70 jaar wordt verzocht minimaal 5 bardienstpunten te halen.
Leden, 71 jaar en ouder, rustend of sponsor, mogen vrijwillig bardiensten draaien. Nieuwe
leden draaien een aantal bardiensten mee in overleg met de barcommissie. Leden dienen
de bardiensten in te plannen via www.madesetv.nl of met de KNLTB Club app. Ieder
bardienstplichtig lid dient de onlinecursus IVA af te leggen. De cursus is online te volgen op
www.nocnsf.nl/iva. Een lid kan eventueel de bardiensten afkopen voor een bedrag van €
40,- per jaar.

Het bardienst reglement vind je op:
https://www.madesetv.nl/jsmallfib_top/Bestuur/Barcommissie/Bardienst%20Reglement.pdf
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Voorzitter: 
Radboud Blom
T: 06-51921624
 E: voorzitter@madesetv.nl

Secretaris: 
Vacant.

Indien interesse,
neem dan contact
op met onze
voorzitter.

Penningmeester: 
Astrid van Wichen
T: 06-38014034
E: penningmeester@
madesetv.nl

Bar & paviljoen: 
Marco Breugelmans
T: 06-53771900
E: bar@madesetv.nl

Technische zaken:
Ellen Rijnders
T: 06-55368371 
E: tc@madesetv.nl

PR & Sponsoring: 
Michel van Dordregt
T: 06-22927281
E: sponsor@madesetv.nl

Recreatie: 
Claudia Mureau
T: 06-10372311
E: recreatie@madesetv.nl

Het bestuur 
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