
 

     Nieuwsbrief  MTC     april 2016 
 
Nieuws van de bestuurstafel 
 
Prachtig geslaagd Wijkentennistoernooi 
Het 3e wijkentennistoernooi zit er weer op en we kunnen terugkijken op een fantastisch 
geslaagd evenement. Veel enthousiaste deelnemers, prima organisatie en de 
weergoden waren ook goed gezind. Dit alles bij elkaar zorgden voor een gezellige en 
sportieve sfeer op ons tennispark. Tijdens de finaledag op zondag 3 april met 
tennisclinics en een prachtige demonstratie waren er heel veel tennisliefhebbers die 
hebben genoten van alles wat onze Medemblikker Tennis Club te bieden heeft. Ook is er 
weer een aantal nieuwe leden bijgekomen, waardoor we nu boven de driehonderd 
uitkomen. 
Proficiat voor iedereen die heeft meegewerkt aan het slagen van dit toernooi. 
Verderop in deze nieuwsbrief een verslag van de captain van het winnende team Plan West 2. 

 
Help Nederland (en MTC) vooruit!!! 
Onder impuls van Michelle van der Herberg van de nieuwe ledencommissie, heeft MTC  
mee gedaan aan de actie van ING Nederland Fonds. Als doelstelling om hieraan mee te 
doen hebben we een plan ingediend om kinderen van de basisscholen in Medemblik 
meer te laten bewegen, oftewel “maak kennis met tennis”. Iedereen kon hier zijn stem 
op uitbrengen, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een donatie van €3.000,-. 
Samen met de jeugdcommissie, de tennisschool en de basisscholen gaan we proberen 
uitvoering te geven aan onze doelstelling. 
 
Rabo Fietssponsortocht 
Zijn er leden (en evt. partners/familie/vrienden) die willen fietsen voor de 
vereniging? Op 11 juni 2016 is de Rabo Fietssponsortocht. Per team (min. 2 en 
max 8 leden) kan max. € 250 verdiend worden voor de vereniging. 
Zin in een leuke, gezellige en sportieve ochtend (van ongeveer 37km) EN nog 
iets extra's voor de club er aan overhouden? Geef je dan op bij Tamara 
Woudenberg: fam.woudenberg@quicknet.nl  
Aanmelden bij de Rabobank moet vóór 1 mei a.s.! 
ps. ook kinderen < 12 jaar mogen mee doen, wel onder begeleiding! 
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Wist u dat…… 
-we een nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie hebben. 
-dat dit Ryanne Smeman is. 
-we ook een nieuwe ledencommissie hebben. 
-dat deze wordt gestuurd door Michelle van der Herberg. 
-we inmiddels meer dan 300 leden hebben. 
-dat onze trainer Bas het hier ook heel druk mee heeft. 
-dat Bas binnenkort vader gaat worden. 
-de voorjaarscompetitie is begonnen. 
-we daarin met 14 teams deelnemen. 
-onze penningmeester heel tevreden is. 
-we daarom volgend jaar geen contributie verhoging hebben. 
-alle banen dit jaar worden gereinigd en voorzien van schoon zand. 
-we dan zijn verlost van algen en mosaanslag. 
-dat iedereen wel altijd moet vegen na afloop. 
-de banen dan langer mee gaan. 
-ons clubgebouw wordt voorzien van een fris kleurtje. 
-dit wordt uitgevoerd door de beste schilder van Medemblik. 
-in juni de clubkampioenschappen worden gehouden. 
-je nu daar al voor in kan schrijven. 
-het bestuur alle leden een mooi tennisjaar toewenst. 
-dat sportiviteit en gezelligheid het belangrijkste zijn. 
 
Recreatiecommissie 
In verband met de competitiewedstrijden van de jeugd zullen niet alle banen 
beschikbaar zijn voor de Labelavond op 13, 20 en 27 mei. We gaan ervan uit dat rond 
20.00 uur alle banen weer beschikbaar zijn (kan ook iets later zijn). Houd er dus rekening 
mee dat om 19.30 uur niet iedereen die aanwezig is kan spelen. 
 
Tennistoernooien voor de jeugd 
In 2016 organiseren vele verenigingen jeugdtoernooitjes t/m 12 
jaar, ook wel Tenniskids toernooitjes genoemd. Inschrijven voor 
de toernooitjes doe je via het e-mailadres dat op de poster bij 
het toernooitje staat vermeld. De poster hangt in de kantine en 
staat ook op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Voor meer 
informatie kijk je op www.tenniskids.nl/toernooitjes  
 
 

http://www.tenniskids.nl/toernooitjes


 

 
 
Verslag van het MTC Wijkentoernooi 2016 
Dit jaar heeft Plan West wederom 2 teams kunnen realiseren, in beide teams 
zaten enthousiaste MTC leden en niet leden. Voor Plan West 2 mocht ik dit jaar 
de rol als teamcaptain op mij nemen.  
De rol van captain is o.a. leuk omdat je op deze manier je wijkgenoten beter 
leert kennen, het verzorgen van de teamindeling kan een uitdaging zijn maar is 
goed te doen. 
Na een spannende finale dag tegen Plan West 1 hebben wij de titel van beste 
MTC Wijkenteam in de wacht weten te slepen. Met een mooie wisselbeker en 
leuke teamprijs was dit een mooie afsluiter van een top tennisweek. 
 
Naast teamcaptain zit ik ook in het organisatieteam van het MTC 
Wijkentoernooi. Ieder jaar zien we weer een fanatieke groep wijkenteams 
sportief tegen elkaar strijden. Dit levert spelplezier en ook weer enthousiasme 
voor de tennissport op. 
 
Uit ons team komen dan ook positieve reacties op het evenement. 
Danielle Oud geeft bijvoorbeeld aan dat er een gezellige en ongedwongen sfeer 
heerst. De organisatie is wederom prima voor elkaar. Je leert een heleboel 
mensen kennen en sommige ook beter kennen. Dat vind ik persoonlijk erg leuk. 
  
Leonie Dekker zegt: Ik vond het een zeer geslaagde dag. Gezelligheid (veel blije 
gezichten) en zon. Prima dagindeling: Finalewedstrijden (bekroond met een 1e 
plaats), tennisdemonstratie (spannend, maar toch wel erg leuk om mee te 
spelen in de mix-partij) en tennisclinic (niet veel van gezien omdat ik nog moest 
uitpuffen van de mix). Vooraf had ik niet verwacht dat ik door dit toernooi zo 
enthousiast zou raken om lid te worden. Het goede gevoel van de club (en haar 
leden) hebben hier absoluut aan bij gedragen.  
 
Er komen weer leuke tennis evenementen aan, in de MTC nieuwsbrief staan 
deze altijd aangekondigd. 
 
Patrick Postma  
 
 
 
 
 



 

 

ORANJETOERNOOI 
26 april 2016 

Aanmelden vanaf 19.30 uur 
De wedstrijden starten om 20.00 uur 

(laatste ronde om 22.30 uur) 

 

 
Voor alle leden 
vanaf 18 jaar 

Deelname is gratis, inclusief traditionele 
oranjebitter en hapjes tussendoor 

Het maakt niet uit of je al jaren tennist of net 
begonnen bent, iedereen kan meedoen 

Dress code: oranje….. 



 

 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

Het Oranje Toernooi 2016 

Voor wie?  Alle jeugdleden van MTC 
 
Wanneer? Dinsdag 26 april 2016 
 
Hoe laat?   16.00 uur tot 19.00 uur 
    
Waar?    Medemblikker tennisclub 
      Admiraliteitsweg 4  

1671 JA Medemblik 
Telefoon kantine: 0227-542761 

 
 
Voor de meest leuk oranje verklede deelnemer hebben we een 
leuke prijs!  
 
Opgeven kan via de website of stuur even een mailtje naar 
mtcjeugdtennis@gmail.com met daarin je naam. 
 
Sluiting inschrijving: 22 april  
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District Noord-Holland Noord

Voor meer informatie
www.tenniskids.nl/toernooitjes

Groen 1 en 2 spelen niet voor het Dynamische Speelsterkte Systeem (DSS)

Datum plaats Vereniging onDerDelen inschrijVen

12 juni Schoorl T.C Schoorl janneke@advantagetennis.nl

15 juni Landsmeer T.V. Heb Durf jeugdcommissie@hebdurf.nl

19 juni Zaandam TV Zaansport tc@tvzaansport.nl

21 juni Zaandam TV Zaansport Tc@tvzaansport.nl

22 juni Middenmeer TC Middenmeer barbara.vendrig@kpnplanet.nl

25 juni Schagen Schager T.C. Miekefeijen@quicknet.nl

9 juli Krommenie T.V. De Cromme Bal kittylieuwen@upcmail.nl

10 juli Hoorn NH TV Hoorn wm.huibers@quicknet.nl

11 - 17 juli Hoorn NH TV Hoorn wm.huibers@quicknet.nl

17 - 24 juli Hoogkarspel HTC Santana wilbankras55@gmail.com

18 - 23 juli Heiloo TV ‘t Vennewater elsemiekehackenitz@hotmail.com

18 - 23 juli Heerhugowaard TV.Heerhugowaard hooimaand@tvheerhugowaard.nl

1 augustus Beverwijk BLTC Westerhout Richardvanhardeveld@gmail.com

20 - 28 augustus Anna Paulowna T.V. Anna Paulowna r_vander_h@hotmail.com

31 augustus Zwaag De Balletuin monica@wrminne.nl

7 september Den Helder TC Topspin MBSOV anita.vermeulen@onderutdijkie.nl

23 oktober Breezand ZAP Tennis mattheenmargot@quicknet.nl
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