
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag WTC 2015 
 
 
De wedstrijdcommissie heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de organisatie van de 
MTC Clubkampioenschappen 2015, het Radboud Vermeulen Schildersbedrijf Dubbeltoernooi 2015, 
ondersteuning gegeven aan het jeugd Grandslam evenement en ondersteuning gegeven aan het 
Wijkentoernooi 2015. 
 
MTC Clubkampioenschappen 2016 
 
Na de goed verlopen Clubkampioenschappen in 2014 hebben we besloten om de  
MTC Clubkampioenschappen 2015 wederom in 2 delen te gaan verdelen.  
We speelden de enkel en mix-partijen van 15 juni t/m 21 juni, de dubbelpartijen speelden we van 23 
september t/m 3 oktober. 
De clubkampioenschappen met de heren/damesdubbels werden over 2 weken verdeeld ivm de 
competitie. Veel deelnemers van de clubkampioenschappen spelen ook najaarscompetitie, dit is 
lastig samen te combineren. 
 
In de eerste week met enkel en mix-partijen speelden 78 MTC leden mee, hier hadden we 26 deel-
nemers meer dan het jaar ervoor. 
Er werden spannende partijen getennist op verschillende niveaus. Het zou leuk zijn als we volgend 
jaar een nog grotere hoeveelheid enkelpartij deelnemers mogen ontvangen. We kunnen hier nu nog 
volop voor trainen!!! 
 
Tijdens de tweede week met de dubbelpartijen voor senioren en jeugd hadden we totaal 117 deel-
nemers. Dit is een grote plus ten opzichte van 2014 en is dus een positieve ontwikkelingen. 
Bij enkele onderdelen speelden de oudere jeugd mee met de senioren. Dit leverde leuke en span-
nende tennispartijen op. Bij zowel jeugd als senioren werd dit positief ontvangen. 
We konden zien dat de nieuwe leden zich ook aanmelden voor de clubkampioenschappen, dit is 
een mooie ontwikkeling.  
 
We kunnen stellen dat de opzet wederom geslaagd is geweest en zijn daarom van mening dit weer 
op dezelfde wijze voor 2016 te gaan organiseren. 
 
Het belangrijkste onderdeel voor het laten slagen van MTC Clubkampioenschappen zijn de deelne-
mers. We hopen dat we voor Clubkampioenschappen 2016 weer veel enthousiaste deelnemers 
mogen verwelkomen en kijken met plezier uit naar het komende tennisseizoen. 
 
Houd de website, de nieuwsbrief en je mail in de gaten, hier zullen wij de uitnodiging voor de Club-
kampioenschappen 2016 in gaan vermelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Radboud Vermeulen Schildersbedrijf Dubbeltoernooi 2015 
 
Dit jaar was de 34e editie van ons Radboud Vermeulen Dubbel toernooi. 
Irene Lof-Mendoza was voor de derde keer onze Bondsgedelegeerde. 
 
Alle banen op ons park waren goed te gebruiken, waarvoor dank aan de Onderhoud Commissie. 
Ook was de samenwerking met de Bar Commissie en de “Hapjes Commissie” als vanzelfsprekend 
uitstekend. 
 
Het weer zat ons dit jaar niet altijd mee. 
We hebben veel water overlast gehad en moesten een aantal keren de banen “leeg trekken”. 
Op donderdag 27 augustus was het zelfs zo erg we meer dan een uur niet konden spelen. Baan 5 
was dusdanig ondergelopen dat deze niet meer bespeelbaar gemaakt kon worden. 
Dat was een behoorlijk probleem voor het speelschema. Daarom hebben we besloten om contact 
op te nemen met TV Abbekerk en te vragen of we bij hun konden spelen. Dat bleek geen probleem. 
Zelfs een aantal mensen die al op de baan stonden zijn voor ons van het veld gegaan. 
Hiervoor hulde aan TV Abbekerk. Het is goed om te weten dat je zulke goede “buren” hebt. 
Ook hebben zij voor een aantal versnaperingen gezorgd. Wij hebben de hapjes voor na de wed-
strijd gebracht en zo zijn de wedstrijden toch naar alle tevredenheid gespeeld. In totaal zijn er daar 
3 wedstrijden daar gespeeld. 
 
Ook op de finale dag hadden we een probleem met het speelschema. 
Eén dame had zich voor 2 categorieën opgegeven, kwam voor beide in de finale en had aangege-
ven dat ze door omstandigheden beide partijen alleen op de laatste 2 speeltijden kon spelen. In 
overleg met alle spelers hebben we hier gezien de omstandigheden aan voldaan. 
Maar volgens de wet van Murphy werd de eerste wedstrijd een 3 setter van twee en een half uur. 
We moesten de prijsuitreiking, gezien de tijd daarom tijdens de laatste wedstrijd houden. 
Dit is niet optimaal, maar een walkover op de finale dag is iets wat wij ook niet willen. Daarom den-
ken we toch de juiste beslissing genomen te hebben. 
 
Het aantal inschrijvingen was iets meer dan vorig jaar en blijft dus door de jaren heen stabiel. 
Hier een overzicht van de laatste 5 jaar: 
 

  2011  2012  2013  2014 2015 

Maximum Aantal Wedstrijden 240 220 200 220 220 

Aantal Gespeelde Wedstrijden 223 217 221 207 206 

Aantal Opgegeven Spelers 283 259 283 258 268 

Aantal Inschrijvingen 164 156 161 151 154 

Aantal Gespeelde Sets 474 463 477 426 448 

Aantal Gespeelde Games 4380 4080 4354 3811 4045 

Aantal Gespeelde Minuten 20.226 17.389 18591 16891 17169 
 
 
 
Overige noemenswaardige gegevens zijn: 
We hebben 4 inschrijvingen moeten uitloten 
De langste wedstrijd is gespeeld in de HD8 17+. Leander Bloemendaal Jeffrey Winands (Beiden 
van TV Atlas) wonnen van Gerard en Dion van den Berg (vader en zoon van Het Grootslag) in een 
3-setter (7-6, 3-6, 6-3) in 2 uur en 59 minuten! Gelukkig was dit op de eerste zondag van het toer-
nooi en hadden we geen probleem met het speelschema.. 
Alle wedstrijden zijn gespeeld zonder noemenswaardige incidenten. 
Gelukkig minder walkovers (10) dan vorig jaar (15). 



 
Voor de aankleding van het Park hebben we weer dezelfde materialen gebruikt.  
Ook de BBQ liep weer goed in het finale weekend. 
 
Al met al een goed toernooi en in  2016 hopen we weer een succesvol Radboud Vermeulen Dubbel 
Toernooi te verzorgen. 
Het wordt dan weer een lustrum jaar, de 35e uitvoering. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Wedstrijdcommissie 


