
 
 
 

 
 
Beste spelers en ouders/verzorgers, 
 
Ook in het seizoen 2019/2020 gaat MLTC in samenwerking met Breakpoint teamtennis (voorheen 
teamtraining) in de weekenden faciliteren.  
 
Voor Wie 
Teamtennis is beschikbaar voor ALLE competitiespelers en is dus onafhankelijk van het moment en 
niveau waarop er competitie wordt gespeeld. 
 
Wanneer 
Teamtennis start na de competitie. MLTC heeft op zaterdag en zondag banen ter beschikking voor de 
competitiespelers. 
In blokken tot 1,5 uur kan er door een team worden ingeschreven (in het boek in de hal) om met 
elkaar te tennissen. 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 zondagcompetitie-spelers is teamtennis een verplichting. In uitzonderingsgevallen 
kan in overleg met het team, MLTC en Breakpoint teamtennis 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) 
 
Begeleiding 
Voor de zondagcompetitie-spelers, zal een aantal van de teamtennisdagen worden begeleid door 
onze trainers van Breakpoint.  
 
De kosten 
 
Zondag competitiespelers      Euro 125,-- 

- Ca 17x Teamtennis in de hal 
- Inclusief: competitiebijdrage, deelname jeugdclubkampioenschappen 

 
Competitiespelers overige dagen     Euro 80,-- 

- Ca 12x Teamtennis in de hal 

 
Opgave 
Voor het meedoen aan teamtennis moet je wel opgeven. Dat kan door het invullen van bijgaand 
opgaveformulier. 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. Inleveren voor 1 november 2019. 
 
 
DATA & INDELING TEAMTENNISEN 

Zaterdag 

Datum Van Tot Teams Indeling Banen 

16-nov-19 09:00 uur 15:00 uur Overige teams, reserve dagen 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

30-nov-19 09:00 uur 13:30 uur Overige teams, reserve dagen 3 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

7-dec-19 09:00 uur 15:00 uur Overige teams, reserve dagen 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

14-dec-19 09:00 uur 15:00 uur Overige teams, reserve dagen 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

28-dec-19 09:00 uur 15:00 uur Overige teams, reserve dagen 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

4-jan-20 09:00 uur 13.30 uur Overige teams, reserve dagen 3 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

15-feb-20 09:00 uur 13:30 uur Overige teams, reserve dagen 3 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

22-feb-20 09:00 uur 15:00 uur Overige teams, reserve dagen 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3 
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29-feb-20 09:00 uur 15:00 uur Overige teams, reserve dagen 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

14-mrt-20 09:00 uur 15:00 uur Overige teams, reserve dagen 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

21-mrt-20 09:00 uur 15:00 uur Overige teams, reserve dagen 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

28-mrt-20 09:00 uur 15:00 uur Overige teams, reserve dagen 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3 

 

Zondag 

Datum Van Tot Teams Indeling Banen 

10-nov-19 14:00 uur 20:00 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

17-nov-19 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

24-nov-19 14:00 uur 20:00 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

1-dec-19 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

8-dec-19 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

15-dec-19 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

29-dec-19 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

5-jan-20 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

12-jan-20 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

19-jan-20 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

26-jan-20 14:00 uur 20:00 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

16-feb-20 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

23-feb-20 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

1-mrt-20 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

15-mrt-20 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

22-mrt-20 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

29-mrt-20 12:30 uur 18:30 uur Zondag competitie teams 4 blokken a 1,5 uur 1,2,3,4 

 

Ouder-kind tennis 

Het ouder-kind tennis vindt plaats op zaterdagmiddag (iedere laatste zaterdag van de maand). 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. 

Datum Teams Van Tot 

26-okt-19 Ouder Kind 15:00 uur 16:00 uur 

30-nov-19 Ouder Kind 12:30 uur 13.30 uur 

30-dec-19 Ouder Kind 15:00 uur 16:00 uur 

29-feb-20 Ouder Kind 15:00 uur 16:00 uur 

28-mrt-20 Ouder Kind 15:00 uur 16:00 uur 



 
 
 

 
 

 
OPGAVEFORMULIER TEAMTENNIS MLTC 
 

Hierbij geef ik mij/mijn zoon/dochter op voor teamtennis voor periode oktober 2019 -maart 

2020 

 

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

 

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

 

O Teamtennis zondagcompetitie-spelers    Euro 125,-- 

O Teamtennis competitiespelers overige dagen   Euro 80,-- 

 

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 2019 gebeuren. 


