Jaarverslag WTC 2017
De wedstrijdcommissie heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de organisatie van de
MTC Clubkampioenschappen 2017 en het Radboud Vermeulen Schildersbedrijf Dubbeltoernooi
2017.
MTC Clubkampioenschappen 2017
Na de goed verlopen Clubkampioenschappen in 2016 hebben we besloten om de
MTC Clubkampioenschappen 2017 wederom in 2 delen te gaan verdelen.
We speelden de enkel en mix-partijen van 6 juni t/m 11 juni, de dubbelpartijen speelden we van 30
oktober t/m 5 november.
De beslissing om de de Clubkampioenschappen te verdelen hebben we gedaan zodat we meer
deelnemers kunnen laten spelen in de verschillende spelonderdelen.
In de eerste week met enkel en mix-partijen speelden 63 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. We kunnen hier nu nog
genoeg voor trainen!!!
Tijdens de tweede week met de dubbelpartijen voor senioren en jeugd hadden we totaal 86 deelnemers. Deze deelname was iets minder dan 2016, toch we weten 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 2018 te gaan organiseren.
Het belangrijkste onderdeel voor het laten slagen van MTC Clubkampioenschappen zijn de MTC
leden. We hopen voor Clubkampioenschappen 2018 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 toernooien.

Radboud Vermeulen Schildersbedrijf Dubbeltoernooi 2017

Dit was het de 36e editie van het Radboud Vermeulen Dubbel toernooi. Als presentje voor de inschrijving was er een Haarborstel en een Waterfles.
Irene Lof-Mendoza was voor de vijfde keer onze Bondsgedelegeerde.
Alle banen op ons park waren goed te gebruiken, behalve de woensdag, maar daar komen we later
op terug. Hiervoor dank aan de Onderhoud Commissie.
Ook was de samenwerking met de Bar Commissie en de “Hapjes Commissie” als vanzelfsprekend
uitstekend.
De dalende lijn voor de inschrijvingen is helaas ook dit jaar weer verder doorgezet. Dat is ook te
zien in onderstaande tabel.

Maximum Aantal Wedstrijden
Aantal Gespeelde Wedstrijden
Aantal Opgegeven Spelers
Aantal Inschrijvingen
Aantal Gespeelde Sets
Aantal Gespeelde Games
Aantal Gespeelde Minuten

2013
200
221
283
161
477
4354
18591

2014
220
207
258
151
426
3811
16891

2015
220
206
268
154
448
4045
17169

2016
220
179
237
140
378
3394
14594

2017
220
167
215
128
364
3244
13223

Het is wel een trend bij meerdere verenigingen. Daardoor is het moeilijk hiervoor een kentering te
bedenken. Voor 2018 is het voor de toernooien nog niet verplicht om compact te spelen zoals in
een aantal gevallen bij de competities wel het geval is.
De KNLTB gaat ook voor de bezetting van de toernooien kijken welke maatregelen er te treffen zijn
om het aantal deelnemers weer te laten stijgen.
In totaal hebben we, net als vorig jaar overigens, 22 categorieën kunnen indelen.
Over het weer waren we, op één dag na wel tevreden. Woensdag 30 augustus begon echter heel
erg nat. De banen waren door de regen niet bespeelbaar.
De wedstrijden van 18:00 uur en 19:15 uur hebben we daarom in de Dars in Wervershoof moeten
laten spelen. Gelukkig hield het rond half 8 op met regenen en konden de wedstrijden van 20:45 uur
en 22:00 uur weer gewoon in Medemblik gespeeld worden.
Overige noemenswaardige gegevens zijn:
We hebben 2 inschrijvingen moeten uitloten.
Voor de langst durende wedstrijd waren dat er 2 dit jaar. Ze duurden beiden 158 minuten Gelukkig
werden beide partijen op 2 verschillende zaterdagen gespeeld. Mede daardoor hebben we geen
groot probleem met het speelschema gehad.
Alle wedstrijden zijn gespeeld zonder noemenswaardige incidenten.
Frappant is dat we al 3 toernooien op rij evenveel walkovers hebben, precies 10.
Voor de aankleding van het Park hebben we weer dezelfde materialen gebruikt.
Ook de BBQ liep weer goed in het finale weekend.
Ondanks de teruglopende deelname hebben toch een goed toernooi gehad en in 2018 hopen we
weer een succesvol Radboud Vermeulen Dubbel Toernooi te verzorgen.
Met vriendelijke groet,
De Wedstrijdcommissie

