
 

     Nieuwsbrief  MTC     juli 2019 
 
Van de redactie 
In deze editie van de nieuwsbrief lees je onder andere nieuws van de 
bestuurstafel, verslagen van de clubkampioenschappen, de open dag en het 
tententoernooi. 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 
Wat was het een prachtige Open Dag met een fantastische TENNISMARATHON 
op zaterdag 29 juni (lees verder het verslag hierover). Goede promotie voor de 
tennissport en een mooie bijdrage aan het Inloophuis. Héél veel dank aan de 
mensen van de activiteitencommissie, de sponsors en allen die hieraan 
meegewerkt hebben.  
Voorlopig is er even een rustige (vakantie)periode op ons park, maar in de 2e 
helft van augustus gaat het weer beginnen met het Radboud Vermeulen 
dubbel toernooi. 
Ja…. en dan ook maar weer een oproep voor de vacature van penningmeester     
Wat zou het toch mooi zijn als er iemand binnen onze vereniging is die hier 
invulling aan zou kunnen/willen geven.                                                                              
Neem gerust even contact op met de voorzitter, 0653427893. 
 
Onderhoudsberichten 
Terwijl onze “voorman” Martien van een welverdiende rustperiode en vakantie 
geniet is er door de andere onderhoudsmannen weer veel werk op ons park 
verricht. Naast het reguliere wekelijkse onderhoud is er met de extra hulp van 
Peter Bos en Fred Bolink gewerkt aan het ruimen van onkruid, beplanting en 
het inkorten van bomen. Aan de achterkanten van baan 1/2 en 3/4 is tevens 
een anti-worteldoek aangebracht. Dit om te voorkomen dat er weer snel 
onkruid gaat groeien. Ook is het makkelijker om de overgeslagen ballen terug 
te vinden. Helaas heeft de grasmaaier het begeven, maar intussen is er weer 
een nieuwe aangeschaft en volgens Ad werkt hij prima. 
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MTC Clubkampioenschappen Enkel en Mix 2019 
We hebben net als de afgelopen jaren de clubkampioenschappen van MTC in 
tweeën gedeeld. Van 17 t/m 23 juni hebben we daarvan de eerste editie, de 
Enkel en Mix partijen gespeeld. Hiervoor hadden zich 51 spelers ingeschreven 
die we in 6 categorieën hebben ingedeeld. Het aantal deelnemers was daarmee 
vergelijkbaar met de voorgaande jaren. 
Het weer was ons zeer gunstig gezind en alle partijen zijn dan ook zonder 
problemen verlopen. Ook op de finale dag was het prachtig weer en hebben 
we mooie wedstrijden kunnen zien. 
Voor de clubkampioen in de enkels hadden we bij de dames een oud gediende 
kampioen. Céline Roosendaal heeft, net als in 2017 in de DE7 gewonnen en is 
daarmee de dames club kampioen van 2019. Voor de Heren was het dit jaar 
anders. In een hele mooie wedstrijd heeft Semmi de Winter tegen Lorenzo 
Moreno in de HE5 het clubkampioenschap weten te behalen. Hij is daarmee de 
jongste kampioen die we bij MTC ooit hebben gehad. 
 
De overige winnaars zijn: 
GD5: Anja Muller en Pascal van Poecke 
GD6: Helen Kraakman en Ramses Ravenschot 
HE7: Remco Zuurbier 
GD7: Helen Kraakman en Sjaak Beers 
 
We kunnen op een mooie week terug kijken en hopen iedereen in oktober bij 
de dubbel partijen terug te zien. 
 
Radboud Vermeulen schildersbedrijf dubbel toernooi 2019 
Van 24 augustus t/m 1 september a.s. organiseert de Medemblikker tennisclub 
weer het Radboud Vermeulen schildersbedrijf Dubbel toernooi. 
De inschrijving is geopend. 
Tot zondag 11 augustus a.s. hebben jullie de gelegenheid jullie deelname door 
te geven. Inschrijven kan in de categorieën 4 tot en met 8 in het dubbelspel. 
Inschrijven kan via: toernooi.nl  
Wij zouden het leuk vinden als jullie weer deelnemen aan dit prachtige 
toernooi. Wij zien jullie inschrijving graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  
De wedstrijdcommissie 
 

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=3796FE46-3AAB-4C0B-9CB1-E1974131F665


 

 
 
Verslag Open dag en Tennismarathon 
Op zaterdag 29 juni was de jaarlijkse open dag van MTC. Er werden clinics 
georganiseerd voor jong en oud door Tennisschool Kennemerland. In de 
ochtend werden deze druk bezocht door veel enthousiaste kinderen. In de 
middag was het, vanwege de extreme warmte, een stuk minder druk.  
Rode draad op deze dag was de tennismarathon die Johan en zijn dochter Indy 
speelden. Van 09.00 uur tot 21.00 uur speelden zij, steeds tegen andere 
tegenstanders, een partij van een half uur. De opbrengst hiervan was bestemd 
voor het Inloophuis Medemblik. Door de warmte was het extra zwaar voor 
deze twee toppers, maar ze hebben het volgehouden. Een enorme prestatie, 
die heel veel respect verdient. Ze hebben er toch maar voor gezorgd dat er een 
bedrag van €1530 is opgehaald. De cheque met dit bedrag werd aan het eind 
van de dag in ontvangst genomen door een medewerker van het Inloophuis.  
We willen graag iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van 
deze dag enorm bedanken voor hun inzet. Zonder jullie hadden we dit niet 
kunnen doen!! 
 
Verslag Tententoernooi 
In de nacht van 6 op 7 juli hadden we het jaarlijkse tententoernooi. In cijfers 
betekende dit: 6 tenten op het grasveld, 14 enthousiaste kinderen, 4 
begeleiders, 2 grote emmers friet, 7 frikadellen, 5 hamburgers, 5 kaassoufflés 
en 5 kannen limonade. 1 echt tennistoernooi, met 5 speelrondes met 2 
winnaars en 12 bijna winnaars. Waarbij 1 tennisleraar ook nog even een uurtje 
kwam kijken. 1 speurtocht met 20 foto’s van de jongens tegen de meisjes 
waarbij de jongens toch net 2 punten meer hadden gehaald en 1 grote zak 
snoep mochten delen. 1 sjoeltoernooi waarbij 125 punten de hoogste score 
was. Dat de begeleiding om 02.30 uur wel in slaap was, maar sommige 
kinderen nog lang niet…… Dat 1 iemand pas om 08.00 uur in slaap viel om na 
20 minuten wakker gemaakt te worden voor het ontbijt.  
Dat we terugkijken op 1 super gezellige avond en nacht, met 1 hele leuke groep 
kinderen!! 
Tot over (ongeveer) 365 dagen!! 
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