
 
 
 
Beste spelers en ouders/verzorgers, 
 
Ook in het seizoen 2017/2018 gaat MLTC in samen werking met Breakpoint weer de teamtraining in 
de weekenden faciliteren. Deze teamtraining is beschikbaar voor ALLE competitiespelers en is dus 
onafhankelijk van het moment en niveau waarop er competitie wordt gespeeld.  
 
Vanaf het eerste weekend in oktober heeft MLTC op zaterdag en zondag (wanneer de hal vrij is, 
ongeveer 19 zaterdagen en zondagen) van 9.00 uur tot 15.00 uur 3 banen ter beschikking voor de 
competitiespelers. In blokken van 1,5 uur kan er door een team worden ingeschreven (in het boek in 
de hal) om met elkaar te tennissen. Een aantal van die teamtrainingen zullen worden begeleid door 
onze trainers van Breakpoint. De juiste data en tijdstippen van de begeleiding worden in overleg 
tussen trainer en team afgesproken. Tip: Spreek met je team een vast moment af om te trainen en leg 
dit vast in het boek. 
 
Voor de tenniskids hebben wij een (team)trainingsprogramma op de zondagmorgen. Voor deze groep 
spelers is het beter om op een vast moment met elkaar te trainen. Het is de bedoeling dat kinderen 
zelf met elkaar afspreken te gaan trainen. De 5 wedstrijdtrainingen gebeuren uiteraard onder 
begeleiding van Breakpoint en/of de jeugdcommissie van MLTC. 
 
Voor de zondag competitie spelers is deze teamtraining een verplichting. In uitzonderingsgevallen 
kan in overleg met het team, MLTC en Breakpoint deze teamtraining ook worden gezien als de 
verplichting voor de zondag competitie spelers om minimaal 1 keer per week bij de clubtrainer te 
trainen. Wanneer je denkt dat dit voor jou zou kunnen gelden, kun je contact opnemen met de TC van 
MLTC (tc@mltc.nl) 
 
De kosten per doelgroep en in de inhoud van het pakket is als volgt samengesteld: 
 
Tenniskids Rood, Oranje en Groen  
Zit in lespakket Breakpoint, overige spelers betalen genoemd bedrag Euro 95,-- 

- 5 x wedstrijdtraining in de hal 
- Teamtraining in de hal 
- Deelname ROG toernooien in Meppel 
- Deelname jeugdclubkampioenschappen 

 
Zondag competitiespelers      Euro 125,-- 

- Teamtraining in de hal 
- Competitiebijdrage 
- Deelname jeugdclubkampioenschappen 

 
Competitiespelers overige dagen     Euro 100,-- 
Bij dit pakket komen nog de competitiekosten maar  
daar deze per team gaan zijn deze niet pp om te rekenen 
 



 
 

 
 
Voor het meedoen aan de teamtraining moet je wel opgeven. Dat kan door het invullen van bijgaand 
formulier. Dit kun je dan mailen aan marjolijn.haverkamp@hotmail.com. 
Ook kun je het printen en inleveren bij Harold of in de grijze brievenbus die bij de ingang van de hal 
hangt, doen. 
 

INDELING TEAMTRAININGEN 

ZATERDAGEN :      
       

Tijd Activiteit Baan 1 Activiteit Baan 2 Activiteit Baan 3    
       

 09.00-10.30 competitieteams competitieteams competitieteams    

10.30-12.00 competitieteams competitieteams competitieteams    

12.00-13.30 competitieteams competitieteams competitieteams    

13.30-15.00 competitieteams competitieteams competitieteams    
 

 

ZONDAGEN :    

Tijd Activiteit Baan 1 Activiteit Baan 2 Activiteit Baan 3 
    

09.00-10.00  TK Rood TK Rood 

10.00-11.00  TK Oranje TK Oranje 

11.00-12.00  TK Groen TK Groen 

12.00-13.30 competitieteams competitieteams competitieteams 

13.30-15.00 competitieteams competitieteams competitieteams 
 

Ouder-kind tennis 
Het ouder-kind tennis gebeurt ook al een aantal jaren op de zondag. Die mogelijkheid is er ook nu 
weer en wel op iedere laatste zondag van de maand van 12.00 tot 13.00 uur. Ook hier geldt dat 
ingeschreven kan worden in het boek, niet voor een hele maar voor een halve baan. Het ouder-kind 
tennis is bedoeld om gezellig met elkaar te tennissen waarbij het kind (dat traint in een van de 
Tenniskids onderdelen) aan zijn vader, moeder, opa , oma etc. kan laten zien hoe goed het al kan 
tennissen. Er zijn geen kosten verbonden aan het ouder –kind tennis. 
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OPGAVE TEAMTRAINING MLTC 
 

Hierbij geef ik mij/mijn zoon/dochter op voor de teamtraining voor periode oktober 2017-

maart 2018 

 

NAAM: …………………………………………………………………………………… 

 

KNLTB nummer: …………………………………………………………………….…. 

 

O Teamtraining Tenniskids       Euro  95,-- 

O Teamtraining zondagcompetitiespelers    Euro 125,-- 

O Teamtraining senioren       Euro 100,-- 

 

Ik geef hierbij toestemming aan MLTC om eenmalig  het totaalbedrag van Euro ………… te 

incasseren * van mijn rekeningnummer  (IBAN) …………………………………………………. 

ten name van ……………………………… 

 

Plaats:……………………………………………………… 

Datum: ……………………………………………………. 

Handtekening: 

 

*Incasso zal eind november 2017 gebeuren. 


