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Nieuws van de voorzitter

Hoe kunnen we de energiecrisis het hoofd bieden?? 
Sluiten van het clubgebouw en ‘s avonds niet meer tennissen. Dat is de kortste klap, maar dat 
moeten we toch niet willen? Slimmer  en goed met energieverbruik omgaan is een veel betere 
oplossing om toch ons sportplezier te behouden. Ja, een mooie kreet, maar hoe ga je daar bij 
onze club invulling aan geven.?                        
 
Enkele simpele tips voor besparing van energiekosten:   
• Zo min mogelijk verdeeld op alle banen spelen, waardoor niet het hele park verlicht hoeft 
 te worden.
• Na het tennissen de lampen uit doen.                                                                               
• De verwarming in het clubgebouw gedoseerd aan zetten.                                             
Er moet wat gebeuren en het begint vooral bij jezelf !! .                                                

Samenwerking met FC Medemblik
Zoals in september reeds kenbaar gemaakt wordt er gekeken naar een vorm van samenwerking 
met FC Medemblik en een mogelijke verplaatsing van ons tennispark. Om hier verdere invulling 
aan te geven is er een werkgroep MTC/FCM samengesteld die in nauw overleg met elkaar aan 
een haalbaarheidsonderzoek werkt. 
In principe gaat het voor MTC om 2 keuzes:            
1.  We blijven op het huidige park en gaan de banen en het hekwerk renoveren. En er komen 
(voorlopig) geen padelbanen.                                                                       
2.  We verplaatsen naar een nieuw park met 5 tennisbanen en 2 padelbanen.    
Het is de bedoeling om hier binnenkort een orïenterend gesprek met de gemeente over te heb-
ben. Natuurlijk hebben jullie als leden ook inspraak over een invulling van de plannen. Zodra alles 
meer “handen en voeten” begint te krijgen en er concrete zaken aan de orde komen, zullen we 
jullie uitnodigen om daar ook je zegje over te doen.  

Nieuws van de bestuurstafel

1. Energiekosten: 
Het contract met onze leverancier Sportstroom loopt t/m 31 december a.s. De keuze is nu, een 
vast tarief voor 1 jaar of een variabele prijs. Duidelijk is wel dat het véél duurder
gaat worden. Vanuit de overheid is er (voorlopig) nog weinig compensatie te verwachten, dus 
zullen we het zelf moeten bekostigen. In onze begroting voor 2023 hebben we de nieuwe
1-jarige aanbieding verwerkt. Tel hierbij op de 30% verhoging van de OZB en de hogere kosten 
van de KNLTB, dan gaat het lastig worden om een sluitende begroting te maken. Een kleine 
steun hierbij is verhoging van de contributie met €5,- Deze verhoging was in de ALV van 2016 
reeds besproken en goedgekeurd. Als we het aantal leden weten te behouden en als iedereen 
meewerkt aan een duurzaam beheer van ons tennispark, dan gaan we het allemaal weer redden.
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2. Contributie en invulling van diensten 
De contributie wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 100,- voor alle 70 jarige en ouder en 
voor alle bestuurs- en commissieleden. Voor de overige seniorleden gaat het € 150,- worden. Bij 
invulling en uitvoering van een dienst, wordt er € 50,- teruggestort. Dit is alleen van toepassing 
als je als LID één dienst vervuld. Een mooi en eenvoudig vervolg hierop is om als onbezoldigd 
vrijwilliger nog een passende dienst te vervullen.

3. Nieuwsbrief 
De verzorging van de nieuwsbrief werd gedaan door Ramses Ravenschot, maar deze is er helaas 
mee gestopt. Gelukkig hebben we een goeie opvolgster in Helen Kraakman.

4. Ledenvergadering 
De Algemene Leden Vergadering is volgend jaar op 6 maart. Noteer het alvast in je agenda..!!!
Het bestuur.

Nieuws van de activiteitencommissie

De activieteitencommissie organiseert het MTC Snert toernooi op:

Zondag 18 december

Inloop 13:00 uur met koffie of thee. We starten om 13:30 uur. Om 16:00 uur is voor iedereen die 
dat wil de mogelijkheid om binnen samen de WK finale voetbal te kijken. Tussen vijf en zes uur 
serveren we erwtensoep en een bolletje met beleg. Na de finale is er voor de liefhebbers nog 
ruimte om te tennissen. Uiterlijk 20:30 sluiten we af.

Mocht het qua weer niet meezitten 
dan gaan we niet tennissen maar 
doen we een binnen activiteit,  
suggesties zijn welkom (klaverjassen, 
sjoelen, ?)

Graag van tevoren aanmelden via de 
recreatiecommissie.

mtcrecreatiecommissie@gmail.com
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Nieuws van de Piramidecommissie

In dit nieuwsbericht een verslag van de BeersBokaal 2021-2022 en de afsluiting van deze editie. 
Tevens is er nieuws over de aanmelding voor het nieuwe seizoen van de BeersBokaal 2022-2023.

De BeersBokaal 2021-2022 was de langste editie die we tot nu toe georganiseerd hadden. We 
begonnen op 12 december in 2021, maar al gauw kwam er een lockdown door de corona pandemie. 
Hierdoor mochten de deelnemers pas weer eind januari de draad wee oppakken. Na twee weken 
tennis was het dit keer de februari stormen die ervoor zorgde dat de deelnemers ongeveer twee 
weken niet konden spelen. De afsluiting van deze editie stond in eerste instantie gepland op 
eind maart, maar er was toen nog erg weinig gespeeld. In overleg met het bestuur is besloten 
om deze editie van de BeersBokaal tot september te laten lopen tot na het Radboudtoernooi en 
voordat de najaarscompetitie weer zou beginnen.

Op zondag 11 september hebben we de BeersBokaal afgesloten met 
een gezellige zonovergoten middag labeltennis met deelnemers van 
de BeersBokaal 2022. In de voorgaande week waren al twee finales 
gespeeld, de DD en de HD finale. De GD finale was voor de week erna 
gepland. De aanwezige winnaars van de HD hebben we deze middag 
gehuldigd. De finalisten van de DD finale konden helaas niet aanwezig 
zijn, maar zijn later gehuldigd. Daarna hebben we met de deelnemers en 
belangstellenden er een sportieve en gezellige middag van gemaakt. 

We begonnen om 14uur met een kop koffie of thee om 
daarna te beginnen met de eerste ronde label.  
De rondes duurden ongeveer 45 minuten. In totaal zijn 
er drie ronden gespeeld met veel gelijk opgaande en 
leuke potjes tenn is. Na de labelrondes was het tijd voor 
een hapje en een drankje op het zonovergoten terras en 
natuurlijk de prijsuitreiking van de HD finalisten, Pascal 
van Poecke en Richard Dudink. Ook de nummers twee 
Sjaak Beers en Bas Jochimse werden niet vergeten

Bij de HD finale waren Sjaak Beers en Bas Jochimse de 
strijd aangegaan tegen Pascal van Poecke en Richard 
Dudink. Deze pot was tijdens de eerste set erg spannend 
en mocht dan ook in 6-7 in het voordeel van Pascal en 
Richard eindigen. De tweede set konden Sjaak en Bas 
het Pascal en Richard niet meer echt moeilijk maken 
en deze werd dan ook met 6-4 door Pascal en Richard 
gewonnen, gefeliciteerd heren.
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De finale van de DD ging tussen het koppel Tessa en Debbie Wagenaar tegen 
Helen Kraakman en Movanna Bolhuis. Bij deze finale waren Tessa en Debbie 
te sterk voor Helen en Movanna. Tessa en Debbie wisten met 6-2 en 6-3 de 
overwinning op te eisen, gefeliciteerd dames.

In de week die volgde, werd de GD finale gespeeld 
tussen Pascal Poecke en Alies Zwaan tegen Walter 
Oranjeboom en Helen Kraakman. De eerste set ging 
het nog redelijk gelijk op, maar wisten Pascal en Alies 
met 6-4 te winnen. De tweede set werd met minder moeite door  
Pascal en Alies gewonnen met 6-2. Na de wedstrijd zijn Pascal en Alies 
als winnaars van de BeersBokaal GD gehuldigd, gefeliciteerd.  
Voor Walter en Helen was er een tweede prijs uitgereikt.  

Aanmelding voor BeersBokaal 2022-2023

De clubkampioenschappen zijn voorbij, maar wat ga je daarna doen? Er zijn verschillende opties, 
maar wat is er nou leuker om de wedstrijdspanning van de clubkampioenschappen door te trekken 
in de BeersBokaal. De Piramidecompetitie om sportief de winter door te komen. Neem eens een 
kijkje op de website van de BeersBokaal (https://beersbokaal.jimdosite.com/).  
De BeersBokaal start van zondag 20 november tot het weekend van 25 maart 2023, voordat de 
voorjaarscompetitie begint. 
Je kan je opgeven via BeersBokaal@Gmail.com en de inschrijving kost €7,50. Vermeld bij je 
inschrijving je 06-nummer zodat we die kunnen gebruiken in de maillijsten voor de uitdagingen. 
Er kan worden ingeschreven voor de categorieën Gemengd Dubbel, Heren Dubbel en Dames 
Dubbel. Als je na 19 november inschrijft wordt je onder aan de piramide geplaatst. Mocht je geen 
partner kunnen vinden laat het weten, misschien is er nog iemand die geen partner kan vinden 
en kunnen we jullie koppelen. 

Nog even ter herinnering:  Doordeweeks is de afspraak dat we met de BeersBokaal niet meer dan 
twee banen op een zelfde tijd bezet houden om overige bezoekers van de club ook de ruimte te 
geven om te tennissen. Als er een derde set gespeeld moet worden is het de bedoeling dat er een 
super tiebreak gespeeld wordt i.v.m. de speeltijd ten behoeve van anderen die op die avond ook nog 
willen tennissen. Mocht er overduidelijk ruimte zijn om een derde set te spelen, dan mag dat als  
allebei de koppels hiermee in stemmen. 

Voor uitleg van de spelregels en het laatste nieuws, kijk dan op BeersBokaal.jimdosite.com. 
Laten we deze editie van de BeersBokaal  het jaar weer gezellig en sportief oppakken en zorg 
dat je niet de Sjaak wordt. 
Voor vragen of opmerkingen kan je een mail sturen naar BeersBokaal@Gmail.com
Groetjes de Piramidecommissie: Maarten, Natascha, Stefan, Ryanne, Peter, Wilfried
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Nieuws van de wedstrijdcommissie

Clubkampioenschappen 2022

Van 30 oktober tot en met 6 november zijn de  
clubkampioenschappen 2022 georganiseerd.
Dit jaar hing er een griezelig tintje aan de  
clubkampioenschappen. 

Na de mogelijke editie van juni waar te weinig  
animo voor de clubkampioenschappen was hoopte 
we voor de editie van november meer deelnemers  
te verwelkomen. Door de inzet van enthousiaste  
vrijwilligers is dit goed gelukt.

Daarnaast hebben deze vrijwilligers het thema  
Haloween op een geweldige wijze uitgedragen.
Met als klap op de vuurpijl een geweldige Haloween  
feestavond met muzikale input van DJ Ed en Ron.

Het weer zat de toernooi week niet echt mee maar desondanks zijn MTC clubkampioenschappen 
2022 weer een geslaagde editie geweest.

Tot volgend jaar weer!!

Uitslagen:

HE 5 Sebastiaan Pot
DD 6 Michelle van Vliet-van der Herberg en Manon Steenwijk
HD 6 Jan Keet en Richard Dudink
DD 7 Xandra Oranjeboom en Tessa Wagenaar
HD 7 Piet Meurs en Walter Oranjeboom
GD 7 Liana Groot en Sjaak Beers
DD 8 Marieke Koen en Judith Kooi
HD 8  Bas Kraakman en Jan Jochims

Groeten van de wedstrijdcommissie
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Nieuws van de Vereniging Competitieleiders

Voorjaarscompetitie 2023

Terwijl we de koude maanden ingaan moet er alweer nagedacht worden over het spelen van de 
voorjaarscompetitie. Deze zal van 7 April tot 2 Juni plaatsvinden. 

Ook dit jaar zal de vrijdagavond weer om de week spelen, waarbij de ene week de Gemengde 
teams spelen en de andere week de Dames en Heren teams spelen. Hierdoor zullen zij 5 dagen 
spelen ipv de 7 speeldagen voor de rest van de competitiesoorten. 

Voor meer informatie over de voorjaarscompetitie kan je kijken op de website van de KNLTB of 
houd je mailbox in de gaten.

Je kan je tot 9 Januari opgeven door een mail te sturen naar vcl.mtc@gmail.com

Overig nieuws

Alle activiteiten van de tennisclub zouden niet mogelijk 
zijn zonder de hulp van de vele vrijwilligers.  
Maar we kunnen zeker meer hulp gebruiken!

Vacatures
Bestuur:
- Iemand die onze voorzitter zou kunnen ontlasten  
van een aantal taken.
- Een penningmeester

Activiteitencommissie:
Vind je het leuk om te helpen met de activiteiten die we voor de senioren organiseren? 

Jeugdcommissie:
- Vind je het leuk om te helpen met de activiteiten die we voor de jeugd organiseren? Of heb je 
andere hele leuke plannen om het tennissen van de jeugd leuker te maken. We zouden erg blij 
met je zijn.

Ben jij enthousiast en lijkt één van bovenstaande taken voor jou weggelegd, of wil je gewoon af 
en toe helpen met iets, stuur dan een mailtje naar mtc.websitebeheer@gmail.com  
Of neem contact op met Sjaak of Helen.
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Nieuws van de Jeugdcommissie

Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen bij de Jeugd waren ook een groot succes. Er zijn heel veel leuke en 
spannende wedstrijden gespeeld.
Uitslag: 
Jongens t/m 17 jaar: #01 Bas en Jan / Jordan 
Meiden t/m 17 jaar: #01: Floor en Shanna
Meiden t/m 14 jaar: #01: Jara en Yfke

Mochten jullie zelf nog iets willen plaatsen kan dat natuurlijk altijd. Zet het in de app of mail
het naar mtcjeugdtennis@gmail.com.

Hou de app groepen in de gaten voor de meest actuele gegevens.

Grote Club Actie
Met de Grote Club Actie hebben we een heel mooi bedrag opgehaald van € 271,20.
Hier zijn we als club heel blij mee! Iedereen bedankt voor het verkopen en kopen van de loten. 
Van alle jeugdleden heeft Madelief de meeste loten verkocht, 26 stuks! Super gedaan Madelief! 
Daarna volgden Rico (12 loten) en Elin (11 loten).

BELANGRIJKE DATA:

• Van 24 december t/m 8 januari is het Kerstvakantie en zijn er geen lessen;

• 20 januari 2023 een ‘Glow in the Dark’ activiteit.

Clu���m��o��s���p�e� 2022

#1: Flo�� �� Sha��� Cli��� J�ug� #1: Jar� �� Y�ke

Moc���n ���li� ���f �o� ��t� �il��� p��a�s�� ��n �a� n���u�l��� �l�i�d. Zet ��� �n �e ��p �� �a�l
he� ���r m��je���t���is@g�a��.co�.

Ho� d� a�� g����en �� �� ga��� v�o� �� m�e�� �c��e�� g��e��n�.

BE���G���KE ��:
● Met �� G��te ���� Ac��e ��b��� we ��� �e�l ��o� ��d�a� �p���a�l� ��n € 271,20.

Hi�r ���n �e ��s ���b �e�� b��� me�! Ied���e� b����k� �o�r ��� ve���p�� e� k���� va�
de ����n. Van ���� je���l��e� h�� Mad���e� d� ��e�t� ���en ���k���t, 26 s�u�s! Sup��
ge���� Mad���e�! Da�r�� �ol���n R��o (12 lo���) en E��� (11 lo���);

● t/m �o�d����g 1 de���b�� is J���� af����g iv� �� M�r��i�t Win���f�i�. Er �i�n ���
we�� GE�� le���n;

● Van 24 de���b�� �/m 8 ja����i �s ��� ke��t����n�i� �� zi�� �r ��e� l����n;
● 20 ja����i 2023 e�n ‘Glo� �� t�� Da�k’ ac����te��.


