
 

Van harte welkom bij Tennisclub Monnickendam (TCM) 

Fijn dat we je als nieuw lid van TCM mogen begroeten.  Jouw persoonlijke (eventuele) buddy maakt 

je graag wegwijs op de vereniging, introduceert je bij andere leden en informeert je over de 

activiteiten. 

Voor een nadere kennismaking hebben we in deze leaflet alle belangrijke informatie rond de 

vereniging ook even op een rijtje gezet, zoals  over het park, activiteiten en tennislessen. 

 Voor meer actuele informatie over activiteiten en andere zaken kun je terecht op de site van TCM 

(www.tcmonnickendam.nl). Ook ontvang je regelmatig onze TCM nieuwsbrief, waarin actuele zaken 

worden gemeld.  

We hopen dat je vele jaren tennisplezier beleeft op ons park.   

TCM ACCOMMODATIE 

Op het park zijn 10 verlichte tennisbanen, een hardcourt minibaantje en een oefenmuurtje.  

Er wordt gespeeld op 3 gravelbanen en 7 tennisforce banen, waarvan er in de winter 3 overdekt zijn. 

De overige 4 tennisforce buitenbanen zijn het hele jaar door bespeelbaar , behalve bij opdooi en als 

er sneeuw op de banen ligt. 

Het park heeft een gezellig clubhuis met aan de voorkant een groot zonnig terras met een mooie 

overkapping met verlichting. Ongeacht wanneer je speelt er is altijd een gezellige aangename plek 

om na het tennissen na te praten onder het genot van een drankje of hapje.  

Het clubhuis en de bar zijn alleen geopend tijdens de bardiensten.  

Leden kunnen altijd naar binnen met hun KNLTB-pas.  

De toiletten en kleedkamers met gelegenheid om te douchen zijn ook bereikbaar.  

Buiten de bardiensten om kan er wel getapt worden uit de koffie/thee automaat.  

Betalen van consumpties gebeurt alleen met PIN.  

De lichten op de banen kunnen bediend worden met het schakelbord dat aanwezig is bij de ingang 

van het clubhuis. Let op! Als je de lichten uit hebt gedaan, moet je minimaal een half uur wachten 

voordat je ze weer opnieuw aan kan doen!  
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BARDIENST 

De kantinebezetting wordt bij TCM verzorgd door de leden. Ieder lid heeft per jaar 3 

bardiensten. Deze moeten voor 15 maart zijn ingepland via http://mijn.knltb.club ; ook te 

vinden via onze website. Je ledenpas ontvang je nadat je je diensten hebt gevuld. Er zijn ook 

alternatieven voor de bardienst. Meer info hierover vindt je op de website. 

LEDENPAS / AFHANGEN 

Als je lid wordt, meldt de vereniging je aan bij de KNLTB. Indien je voor februari lid wordt en op tijd je 

contributie hebt voldaan dan krijg je de KNLTB-ledenpas voor aanvang van het nieuwe tennisseizoen 

thuisgestuurd. Leden die zich later aanmelden en dus later hun pas krijgen, kunnen bij de 

ledenadministratie een verzoek indienen voor een tijdelijke ledenpas die nodig is voor het afhangen 

van de banen. Bij TCM kun je een baan afhangen met het eenvoudig te bedienen digitaal 

afhangsysteem. Je vindt dit afhangbord links bij de entree van het clubhuis. Je haalt de KNLTB-

ledenpas door de kaartlezer, kiest een baan en de baan is afgehangen. Als je gaat enkelen dan mag je 

30 minuten spelen. Ga je dubbelen dan mag je 45 minuten spelen.  Je kunt langer tennissen als de 

baan niet door andere leden wordt afgehangen. Banen kunnen gereserveerd zijn voor training, 

competitie, toss en onderhoud en dan kun je deze banen niet afhangen. 

BAANBESCHIKBAARHEID 

Op de tennisforce banen kan je in principe het hele jaar spelen. Op de gravelbanen worden in de 

winter de netten verwijderd zodra de weersomstandigheden dit vereisen.  Tijdens wedstrijden kan 

de baanbeschikbaarheid beperkt zijn. Maar bij deelname ben je natuurlijk verzekerd van een baan en 

maak je op een gezellige manier kennis met clubgenoten.  

➢ Vanaf april (voorjaarscompetitie) en vanaf half september (najaarscompetitie) wordt er 

gedurende zeven weken op een aantal dagen competitie gespeeld. Vooral op de zondag en 

zaterdag zijn er dan minder banen beschikbaar om vrij te spelen.  Tijdens competitiedagen 

blijven er altijd minstens 3 banen beschikbaar voor vrij spelen.  

➢ Ook tijdens het Gouwzeetoernooi, de Vrijdagavondmix en Winter koppelcompetitie (binnen) 

zijn er minder banen beschikbaar. 

➢ Vanaf begin oktober tot eind maart, kun je overdekt tennissen in de ballonhal. Deze hal 

wordt over 3 banen (8, 9 en 10) geplaatst. Je kunt een baan huren voor de hele winter of 

incidenteel als er banen vrij zijn. Op de website staat meer informatie over het huren van een 

baan in de ballonhal. 

Op de website kun je ook kijken of er banen beschikbaar zijn.   
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ALGEMENE BAANREGELS 

➢ De banen mogen alleen betreden worden met (outdoor gravel) tennisschoenen en gepaste 

tenniskleding.  

➢ Als je bal op een andere baan rolt wacht je tot de rally van die baan gespeeld is en roep je 

‘Bal over graag’ en betreffende spelers rollen dan je bal terug. Ga niet zelf je bal op de 

andere baan pakken, zeker niet tijdens een rally! 

➢ Na het tennissen moet  de baan worden geveegd. Dit doe je uiteraard alleen als het droog is. 

Als het regent wordt er niet gesleept! Als je de baan verlaat, gebruik dan het sleepnet of de 

hark en breng de baan weer in de staat zoals je hem aantrof. Het sleepnet en de hark staan 

tegen het hekwerk. Op de baan bevinden zich ook kleine vegertjes om de lijnen schoon te 

maken en bordjes met veeginstructies. 

➢ Bij droog weer moeten de banen gesproeid worden; op baan 4 t/m 7 kan dat met een knop 

die zich bij de baan bevindt. Sproeien van banen 1 t/m 3 gebeurt via het bedieningspaneel bij 

de entree. Waarschuw wel even de buren als je gaat sproeien.  

Tassen kunnen in de bankjes naast de banen worden gezet om droog te blijven. 

ACTIVITEITEN 

TCM organiseert diverse activiteiten voor zowel senioren als jeugdleden. Zo staan op de kalender: 

Winterkoppelcompetitie, Vrijdagavond mix,  Gouwzee toernooi, Ladies Day, Mannendag, de 

Clubladder en Clubkampioenschappen. Ook zijn er iedere week rackettrek-ochtenden op de 

maandag en woensdag en ook op de vrijdagavond. Veel leuke gelegenheden om kennis te maken 

met andere leden. Houd de website, aankondigingen in het clubhuis en de digitale nieuwsbrieven 

goed in de gaten voor de activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden. 

COMPETITIE SPELEN 

Elk jaar in april start de KNLTB voorjaarscompetitie. In juni 

begint de zomeravond competitie en september de 

najaarscompetitie. De competities duren 7 weken. TCM heeft 

diverse teams die op verschillende dagen en op diverse 

niveaus spelen. Via de website kun je het programma en de 

uitslagen volgen. Altijd leuk om te komen kijken naar 

thuiswedstrijden op het park.  Je buddy en de TCM VLT 

kunnen ook meer informatie geven over deelnemen of 

aansluiten bij een team. 

JUNIOREN activiteiten zijn de World Tour en voor- en najaarscompetitie, het 

Winterkoppeltoernooi, de kerst- en kick-off clinic, het PaDoMaZo toernooi en de Jeugd 

Clubkampioenschappen. 

   
 



TENNISMAATJES 

Genoeg gelegenheid om  nieuwe tennismaatjes te leren kennen.  Wil je een keer tennissen met 

iemand die geen lid is van TCM. In het clubhuis hangt een toelichting met de introductieregels naast 

de z.g. introductiebox. KNLTB-leden betalen € 7,00 per dagdeel; niet KNLTB-leden betalen 12,50.  En 

met een tennismaatje/KNLTB-lid  van buiten de club kun je je natuurlijk opgeven voor ons jaarlijkse 

open toernooi in week 26. Het Gouwzeetoernooi;  het gezelligste van de regio. Aan dit toernooi doen 

jaarlijks circa 400 tennisliefhebbers mee. Tijdens het toernooi worden er naast de wedstrijden ook 

allerlei leuke activiteiten op de club georganiseerd. Veel sportiviteit en gezelligheid voor deelnemers 

en toeschouwers. 

Tennisclub Monnickendam clubladder - Elke 2 weken een leuke wedstrijd 
Speel mee op de Tennisclub Monnickendam clubladder en wij regelen leuke wedstrijden op jouw 
niveau. Jij bepaalt hoe vaak en op welke dagen je speelt. Je wisselt van positie als je wint van iemand 
die hoger staat.  meld je hier aan of download de gratis app: 'clubladder' van SportconneXions.  
Hoe werkt het? 
De eerste wedstrijd word je ingedeeld op basis van het speelniveau dat je hebt opgegeven. Je 
ontvangt aan het begin van de ronde een email met wedstrijdgegevens, en hebt dan 2 weken om de 
uitslag te registreren. Je kunt rondes overslaan en wedstrijden doorschuiven naar de volgende ronde. 
Bekijk hier de volledige reglementen. 

TENNISLES Tennisschool Fast Forward wordt geleid door Gerben Maas, doe al sinds 2001de 

tennislessen bij TCM verzorgd. Inmiddels is Fast Forward uitgegroeid tot een tennisschool met 12 

professionele trainers die bij 5 clubs in de regio Waterland/Amsterdam lesgeven. Fast Forward werkt 

met de nieuwste methodes voor jeugd en volwassenen, beginners en gevorderden. Bij de jeugd 

werken ze met verschillende materialen, volgens het “TENNISKIDS” principe, om tennis makkelijker 

en vooral ook nog leuker te maken. Bij jeugd en volwassenen wordt uiteraard niet alleen op techniek 

getraind, maar ook op enkelspel- en dubbelspel tactiek, mentaliteit en conditie. Kijk op de website 

van Fast Forward voor het trainersteam, de inschrijfformulieren voor de trainingen en 

lesvoorwaarden.. 

BESTUUR EN COMMISSIES 

TCM is een vereniging voor leden en door leden. Niet alleen het bestuur en diverse commissies 

bestaan uit vrijwillige leden. Ook zijn er een groep vrijwilligers die bij diverse werkzaamheden zoals 

onderhoud op en rond de baan en het clubhuis of tijdens de competitie, op- en afbouwen van de 

ballonhal, en veel meer. TCM stelt dat zeer op prijs en organiseert als dank een leuke happening voor 

deze vrijwilligers. We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken, meld je daarom aan bij één van de 

bestuurs- of commissieleden en vraag naar de mogelijkheden. Meer informatie en contactgegevens 

zijn te vinden op de website. 
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