
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag WTC 2018 
 
 
De wedstrijdcommissie heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de organisatie van de 
MTC Clubkampioenschappen 2018 en het Radboud Vermeulen Schildersbedrijf Dubbeltoernooi 
2018. 
 
MTC Clubkampioenschappen 2018 
 
We organiseren de clubkampioenschappen van MTC nu een aantal jaar achter elkaar in tweeën.  
Volgens ons werkt dit goed en geven we de meeste leden een goede gelegenheid om hier aan deel 
te nemen. 
De eerste clubkampioenschappen waren de  enkel en mix-partijen deze werd gehouden van 18 juni 
t/m 24 juni, de dubbelpartijen speelden we van 29 oktober t/m 4 november. 
 
In de eerste week met enkel en mix-partijen speelden 50 MTC leden mee, dit lag iets lager dan het 
jaar ervoor. Een echte oorzaak kunnen we hier niet voor vinden. 
Er werden spannende partijen getennist op verschillende niveaus. Het zou leuk zijn als we volgend 
jaar een nog grotere hoeveelheid enkelpartij deelnemers mogen ontvangen. 
 
Op de zaterdagavond van de clubkampioenschappen hebben we een SUMMER NIGHT FOOD-
MARKET georganiseerd, hiermee wilden we de MTC leden een unieke smaakvolle avond  verzor-
gen. De avond was gezellig en er werd lekker genoten van al het lekkers dat werd aangeboden. 
 
Tijdens de tweede week met de dubbelpartijen voor senioren hadden we totaal 75 deelnemers. Iets 
minder dan 2017, toch weten we het deelnemersaantal redelijk vast te houden. 
 
We kunnen stellen dat de opzet weer geslaagd is geweest en zijn daarom van mening dit weer op 
dezelfde wijze voor 2019 te gaan organiseren. 
 
Als feedback kregen we de opmerking om de planning van het toernooi duidelijk kenbaar te maken 
op de MTC-website. Dit zullen we voor de aankomende edities duidelijk op de site communiceren. 
 
Tot slot, het belangrijkste onderdeel voor het laten slagen van MTC Clubkampioenschappen zijn de 
MTC leden. We hopen voor Clubkampioenschappen 2019 weer veel enthousiaste deelnemers te 
mogen verwelkomen en kijken met plezier uit naar het komende tennisseizoen. 
 
Op Facebook, de website, de nieuwsbrief en de mail wordt je op de hoogte gebracht van onze toer-
nooien.  



 

 

Radboud Vermeulen Schildersbedrijf Dubbeltoernooi 2018 
 
Allereerst: de vele uren van inspanning die alle vrijwilligers van MTC hebben geleverd om het Rad-
boud Toernooi weer tot een succes te maken.  
Daarnaast: ondanks dat het nog zomervakantie was waren er echt veel deelnemers aan het toer-
nooi dit jaar.  
En als laatste: een feestavond op vrijdagavond met live-muziek van Michael Nobbe.   
Was dit alles een succes? Jazeker! 
Het was leuk om van veel deelnemers én toeschouwers te horen dat zij hebben genoten van de 
mooie partijen en de gezellige sfeer op ons park. De feestavond met het live optreden was ge-
slaagd en ging tot in de late uurtjes door.  Als afsluiting werd het finaleweekend druk bezocht, was 
het fantastisch weer en werden er spannende finalewedstrijden gespeeld.  
 
Ook het 65+ toernooi op de vrijdagmiddag was een geslaagd evenement. 
 
Dan nog wat kille cijfers. 
Dit was het de 37e editie van het Radboud Vermeulen Dubbel toernooi. 
Irene Lof-Mendoza was voor de zesde keer onze Bondsgedelegeerde. 
De dalende lijn voor de inschrijvingen is dit jaar gelukkig gestopt. We hadden bijna weer zoveel in-
schrijvingen als in 2016. Dat is ook te zien in onderstaande tabel.  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Maximum Aantal Wedstrijden 220 220 220 220 220 
Aantal Gespeelde Wedstrijden 207 206 179 167 185 
Aantal Opgegeven Spelers 258 268 237 215 229 
Aantal Inschrijvingen 151 154 140 128 138 
Aantal Gespeelde Sets 426 448 378 364 379 
Aantal Gespeelde Games 3811 4045 3394 3244 3416 
Aantal Gespeelde Minuten 16891 17169 14594 13223 14403 
 
We hebben wel wat minder categorieën kunnen indelen, 19 t.o.v.22 vorig jaar. 
 
Al met al een goed toernooi gehad en in 2019 hopen we weer een succesvol Radboud Vermeulen 
Dubbel Toernooi te verzorgen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De Wedstrijdcommissie 


