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Van de redactie
In deze editie van de nieuwsbrief lees je twee verslagen van de Tennis
Experience en meerdere mededelingen namens het bestuur. Ook een
uitnodiging voor het jaarlijkse Oranjetoernooi voor de jeugd en voor de
volwassenen. Deze wordt traditiegetrouw gehouden op de middag/avond voor
Koningsdag.
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief of op de website?
Mail dit dan naar rravenschot@live.nl
Tennisexperience was zeer geslaagd
Zondag 26 maart kwamen de bestuurders van alle 8 Medemblikker tennisclubs
bij elkaar op het park van MTC. Samen met de wethouder van sportzaken, de
verenigingsadviseur van de KNLTB en de tennisschool werd er een presentatie
gegeven over o.a. sportbeleid en subsidiemogelijkheden in onze gemeente,
nieuwe competitievormen, ledenbehoud/werving en het belang van een goede
tennisleraar bij de club. Alle aanwezigen hebben deze dag als zéér interessant
ervaren die zeker een vervolg zou moeten krijgen.
De week ging verder met een 50+ evenement op de maandagochtend. Ruim 30
senioren kregen van onze trainer Bas “ technische informatie” over allerlei
speelvormen die het tennis vooral leuker en beter maken. Met een lunch als
afsluiting werd het een gezellige en geslaagde dag.
Woensdagmiddag was voor de jeugd. Met meer dan 60 kinderen en een aantal
ouders was het tennispark zéér goed bezet. Bas en de dames van de
jeugdcommissie hadden al hun handen (en rackets) nodig om alles in goede
banen te leiden, hetgeen ze trouwens voortreffelijk deden.
Op de woensdagavond kwamen de dames in actie. Cindy en Michelle
verwelkomden de 42 dames met een glas champagne en hadden voor de rest
van de avond een leuk programma gemaakt. Aangekleed met lekkere hapjes
(Raat en NED 1671) werd ook dit als zéér geslaagd ervaren.

Vrijdagavond kwamen de mannen in actie. Met het thema “tennissen met een
gokje” werd er tussen de tennispartijtjes, aan de poker- en blackjacktafel een
gokje gewaagd. Het aantal deelnemers had wat meer gekund, maar met een
“lekker biertje” en uiteraard ook lekkere hapjes werd het toch een gezellige
avond.
Zaterdagmiddag nog een jeugdprogramma o.l.v. Bas en de jeugdcommissie.
Zondagmiddag de OPEN TENNISDAG voor iedereen die interesse heeft in het
tennissen. Bas verzorgde de clinics, de jeugd kon zich vermaken op een
stormbaan (beschikbaar gesteld door Funfestijn) en de “bakkerijkunsten” van
Jacco Spil. Dankzij het mooie weer was het ook goed vertoeven op het terras.
Samengevat kunnen we terugkijken op een fantastisch geslaagde tennisweek
waarin alle TENNISEXPERIENCE was verwerkt.
Veel dank voor de organisatie hiervan gaat uit naar: Michelle van der Herberg,
Cindy Zeinstra en Patrick Postma.
Het bestuur
Nieuws van de bestuurstafel
AED-cursus
In de afgelopen weken hebben 20 personen o.l.v. reanimatiecoach Susan Smak
de AED-cursus gevolgd. Positief voor onze club, dat er zoveel mensen zijn die
bij calamiteiten op de juiste manier weten te handelen.
Sponsornieuws
Onze jarenlange vaste sponsor tankstation Koper, is overgegaan naar PEUT. Dit
betekent een belangrijk financieel voordeel voor onze club. Elke getankte liter
brandstof levert een bijdrage van 1 cent voor onze clubkas. Mits !!!!! men op
de knop drukt van Medemblikker Tennis Club. Een voorzichtige conclusie geeft
aan dat (als iedereen meewerkt) het jaarlijkse sponsorbedrag minstens zal
vertienvoudigen!!!!!
Radboud Vermeulentoernooi
Dit jaar zal er voor het eerst een 65+ poule aan het toernooi worden
toegevoegd. Reden hiertoe is het feit dat de groep “iets oudere” tennissers
steeds groter wordt en dat deze sportieve coryfeeën zich graag met hun
leeftijdsgenoten willen meten.

LED-verlichting en zonnepanelen
Enkele bestuursleden en de onderhoudscommissie zijn zich aan het oriënteren
in de markt, naar de mogelijkheden van LED-verlichting en zonnepanelen op
ons tennispark. Gezien het feit dat er vele aanbieders zijn en deze materie nog
volop in ontwikkeling is gaan we niet over één nacht ijs. Informatie opvragen
en kijken bij andere clubs is momenteel het belangrijkste waar we mee bezig
zijn. Ook de adviezen van de KNLTB spelen een rol in een uiteindelijke
beslissing om verdere stappen te ondernemen. Zodra meer bekend, zullen we
dit kenbaar maken.
RABOfietssponsortocht
Op zaterdag 10 juni organiseert Rabobank West-Friesland de Rabofietssponsortocht. Door met de vereniging mee te doen kan tot maximaal 250,euro bij elkaar worden gefietst voor de vereniging.
Tourclub Wognum en Tourclub Grootebroek hebben vier prachtige routes van
gemiddeld 37 km door het werkgebied van Rabobank West-Friesland gemaakt.
In totaal zijn er zestien start en stempelposten (vier per route). De
stempelposten bevinden zich bij de kantoren en verenigingen. Bij de start
ontvangt u een tasje met wat versnaperingen en een flesje water.
Inschrijven kan tot 14 mei. Als u mee wilt doen geef dit dan door via
medemblikkertennisclub@gmail.com

Tennis Experience Week
Op woensdag 29 maart was er een middag georganiseerd voor de jeugd tot 10
jaar! Wat hadden we een opkomst, geweldig! Er waren tussen de 50 en 60
kinderen.
We hebben ons prima vermaakt met bootcamp activiteiten, een ballenmachine
en tenniswedstrijdjes en –spelletjes. Gelukkig werkte het weer ook mee!

Op zaterdag 1 april was het tijd voor de oudere jeugd, vanaf 10 jaar! De
opkomst was hier wat minder (+/_ 15-20 kinderen), maar ook hier hebben we
een gezellige middag van kunnen maken met ook nu bootcampactiviteiten, de
ballenmachine en tenniswedstrijdjes!

We hebben van deze week genoten en bedanken iedereen voor hun
enthousiaste inzet; vooral van de dames van de jeugdcommissie, Bas en
natuurlijk alle kinderen (en ouders) die deze middagen tot een succes hebben
weten te maken!
De jeugdcommissie en Bas wensen iedereen weer een geweldig mooi en
gezellig tennisseizoen!
Esther, Cindy, Jeannette, Manon, Helen en Ryanne
Kijk verder op de volgende pagina’s voor de uitnodigingen voor het
Oranjetoernooi…..

Het Oranje Toernooi

Voor wie?

Alle jeugdleden van MTC

Wanneer?

Woensdag 26 april 2017

Hoe laat?

16.00 uur tot 19.00 uur (incl. eten)

Waar?

Medemblikker TennisClub
Admiraliteitsweg 4
1671 JA Medemblik
Telefoon kantine: 0227-542761

2017

Voor de meest leuk oranje verklede deelnemer hebben we een leuke
prijs!
Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje met je naam naar
mtcjeugdtennis@gmail.com.
Sluiting inschrijving: 24 april

ORANJETOERNOOI
26 april 2017
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…..

