
 

     Nieuwsbrief  MTC     september 2019 
 
Van de redactie 
In deze editie van de nieuwsbrief lees je onder andere nieuws van de 
bestuurstafel, een aankondiging voor de clubkampioenschappen, verslagen van 
het Radboud toernooi en het ouder-kind toernooi, informatie over de 
BeersBokaal en leuke foto’s van een nieuwe sponsor voor de jeugd. Neem even 
de tijd om alles door te lezen, zodat je op de hoogte bent van wat er speelt 
binnen de vereniging. 
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar 
rravenschot@live.nl  
 
Van de bestuurstafel 
Wie  wordt  de  nieuwe  penningmeester? 
Ook na één op één gesprekken met enkele kandidaten voor de functie van 
penningmeester binnen onze vereniging zijn we nog niets verder gekomen.         
Een regelmatige oproep in de nieuwsbrief heeft ook niets opgeleverd.               
Blijkbaar overheerst het idee dat zonder penningmeester, bij de vereniging 
alles wel zijn gangetje gaat. Nou dat gaat het tot op heden ook wel.                               
De voorzitter en de reeds gestopte penningmeester zorgen er voor dat het 
financiële gedeelte van onze club gewoon doordraait. Maar gewoon is dit 
natuurlijk niet. In de laatste bestuursvergadering is daarom besloten dat we het 
tot einde van dit jaar op deze manier zo blijven doen, maar dat het daarna wel 
op andere (duurdere) manier geregeld gaat worden. We hopen dat het niet zo 
ver hoeft te komen en dat er iemand opstaat om deze functie in te vullen. 
Graag reactie naar Sjaak Beers 0653427893 j.beers@quicknet.nl 
 
MTC Clubkampioenschappen Damesdubbel en Herendubbel  
Doen jullie weer met de altijd gezellige clubkampioenshappen van MTC?? 
Deze worden gehouden van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november. 
We spelen de damesdubbels en herendubbels, tijdens deze week zullen ook de 
jeugdclubkampioenschappen plaatsvinden. 
Inschrijven kan via: MTC Club Kampioenschappen Dubbels en Jeugd 2019 
Mocht je geen tennismaatje kunnen vinden dan kunnen wij misschien helpen, 
dit kun je aangeven via medemblikkertennisclub@gmail.com 
De inschrijving sluit op 20 oktober!! 
Tot ziens op de tennisbaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
WTC Medemblikker tennisclub 
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Piramidetennis 
Beste tennisvrienden, 
 
Vorig winterseizoen is er voor het eerst een piramide competitie georganiseerd 
onder de naam BeersBokaal. BeersBokaal is afgeleid van onze voorzitter Sjaak 
Beers. Het is de bedoeling om je via wedstrijden tegen een koppel uit een 
hoger niveau je een weg naar de top van de piramide tennist. Zorg dat je niet 
op het onderste niveau eindigt, want dan ben je de “Sjaak”. De piramide 
competitie is bedacht om iedereen die graag een balletje slaat een platform te 
bieden waar je elkaar makkelijk uit kan dagen en partijen kan spelen. Er zijn 
vorig jaar in de winterperiode bijna 100 partijen gespeeld verdeeld over de drie 
piramides (GD, HD en DD). Iedereen die meegedaan had kon daarmee mooi zijn 
of haar tennis skills op peil houden. Na de najaarscompetitie half november 
waren we begonnen en hebben het toernooi  eind maart met een gezellige 
feestavond afgesloten. Op deze feestavond werden de winnaars van de drie 
piramides gehuldigd en was het nog lang gezellig. De winnaars waren bij de GD 
Ramses Ravenschot/Simone vd Veer, bij de HD Richard Dudink/Pascal Poecke 
en bij de DD Wendy Wijnker/Sandra Edens. De meeste leden die meegedaan 
hadden waren bere-enthousiast en dat gaf ons de reden om de BeersBokaal 
komend winterseizoen weer te organiseren. De najaarscompetitie gaat komend 
weekend van start met als afsluiter de clubkampioenschappen voor de heren- 
en dames-koppels. Na deze week willen we met de BeersBokaal starten voor 
seizoen 2019/2020, ergens half november. Hiervoor worden jullie tegen die tijd 
op de hoogte gehouden. 
Ben je benieuwd naar de BeersBokaal kijk dan eens op: 
beersbokaal.jimdosite.com. Op deze site kun je de spelregels van vorig seizoen 
lezen en de verschillende piramides met de gespeelde wedstrijden zien. Om je 
aan te melden als koppel of heb je tips om de piramide competitie leuker te 
maken, stuur dan een mailtje naar: Beersbokaal@Gmail.com. Als je geen 
partner hebt om een koppel te vormen, meld je dan alleen aan, met de 
vermelding dat je een partner zoekt. Wij proberen dan bij meerdere enkele 
opgaven deze via loting te koppelen. 
 
Tennisgroetjes van het Piramide-team, 
Peter, Stefan, Maarten, Wilfried, Natascha en Ryanne 
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Radboud Vermeulen Dubbeltoernooi 2019 
Van 24 augustus tot en met 1 september heeft het gezellige Radboud 
Vermeulen Toernooi weer plaats gevonden. We hebben veel geluk gehad met 
het weer, de hele week hebben we kunnen genieten van een stralende zon en 
een lekkere temperatuur. Hierdoor hebben we wel veel verhitte gezichten van 
de baan zien komen maar dat kon de pret niet drukken. Dit jaar hadden we een 
mooi deelnemers aantal, voor het eerst sinds tijden hebben we weer een 
categorie 4 kunnen spelen. Totaal deden er 242 deelnemers mee in 22 
categorieën. 
Rond ons toernooi wordt er veel gevraagd van onze vrijwilligers, op 
verschillende vlakken wordt er een steentje bij gedragen. Zonder al deze 
mensen kunnen we niet zo een geslaagd toernooi organiseren. Iedereen 
bedankt voor zijn/haar inzet, dit wordt zeer gewaardeerd. Hopelijk kunnen we 
volgend jaar deze aantallen weer verwelkomen en zit het weer ons weer mee.  
Veel tennisplezier nog in het najaar en winter. 
 
Met vriendelijke groet, 
WTC Medemblikker tennisclub 
 
Jeugdcommissie 
8 September, wat een heerlijke dag: het Ouder-Kind toernooi! 
We hadden een geweldige opkomst en het was dus ook even een gepuzzel om 
een mooi programma rond te krijgen. Er deden namelijk 20 kinderen en hun 
ouders mee! 
Na een foto met een sponsor (zie ander stukje in de nieuwsbrief) begonnen om 
half 11 de eerste wedstrijden. Wat waren er leuke wedstrijden en wat hadden 
veel kinderen hun ‘fanclub’ meegenomen, waardoor het heerlijk gezellig druk 
was. 
Tussen de wedstrijden door kon er limonade gedronken worden en rond 
lunchtijd hadden we soep met een broodje. Dat ging er wel in! 
Rond 2 uur waren de laatste wedstrijden klaar, deden sommigen nog een 
drankje na en ging uiteindelijk iedereen enthousiast en voldaan naar huis! 
 



De drie jeugd competitieteams van MTC in de nieuwe 
trainingspakken gesponsoord door Aan de Oever bouw, 

het bedrijf van Arjan Meester en Marc Meendering

Bedankt! We zijn er heel erg blij mee! 
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