
 

     Nieuwsbrief  MTC     augustus 2016 
 
Van de redactie 
In deze nieuwsbrief vind je informatie over het onderhoud van de banen, een 
vooruitblik op het Radboud Vermeulen dubbeltoernooi, een kort verslag van 
het kroonjarentoernooi, informatie over de najaars- en wintercompetitie en 
een oproep voor het wijkentoernooi. Ook het trieste bericht van het overlijden 
van Adri Bozelie, erelid van onze vereniging. 
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief of op de website? 
Mail dit dan naar rravenschot@live.nl  
 

Afscheid van een tennisvriendin en erelid van onze club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 22 juli 2016 is helaas veel te vroeg Adri Bozelie overleden. Binnen onze 
tennisclub heeft Adri jarenlang ontzettend veel taken vervuld. 
Zo was zij 30 jaar secretaris, 25 jaar redactielid van het clubblad, 20 jaar coördinator 
van de oud-papierdiensten, 13 jaar verenigingscompetitieleider en 10 jaar actief in 
de recreatiecommissie. 
Wij bewaren mooie herinneringen aan haar enthousiaste en sportieve inzet en haar 
bestuurlijke kennis van zaken. 
 
Bestuur van MTC 
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Tennisbanen (bijna) weer als nieuw 
Woensdag 10 augustus is Huisman Sportveldinnovatie begonnen met de renovatie 
van onze kunstgrasbanen. Met een kleine vertraging vanwege de 
weersomstandigheden kon er echter binnen een week alweer gespeeld worden. 
Wat was er aan de hand en wat is er aan gedaan? 
Middels vervuiling door o.a. algen, mos en slijtage van de mat en de tennisballen, 
(vezels en haren) ontstaat er een slechte doorlaatbaarheid van het water en komt 
er een glad oppervlak. 
Welnu, door ingieten van regeneratievloeistof komt alle vuil uit de grasmat naar 
boven en wordt verwijderd. Met roterende borstel wordt het verder 
schoongemaakt en daarna weer ingestrooid met nieuw (grof) zand. 
Na deze handelingen hebben de banen hun doorlaatbaarheid, veerkracht en 
speeleigenschappen weer terug (als ware ze weer nieuw). 
Naast de (betaalde) inzet van de fa. Huisman, hebben onze (onbetaalde) 
onderhoudsmannen zich tijdens en na deze renovatie, op een geweldige manier 
ingezet om de banen weer in goede staat te brengen, zodat ze weer een aantal 
jaren mee kunnen. 
PROFICIAT MANNEN!!!  En bedankt Martien, Ad en Jos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep geslaagd 

De  “vuile was” van de kantine wordt weer schoongemaakt. 
Relinde Vlaming heeft zich spontaan aangeboden om dit werk van Hannie Wiebering 
over te nemen. Heel erg bedankt hiervoor. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Nieuwe oproep 

Om het succes van ons wijkentoernooi te kunnen voortzetten, zijn we op zoek naar 
versterking en aanvulling van het organisatieteam. 
Ben je creatief, innovatief, “organisatief” en/of enthousiast en wil je hier iets mee 
doen, dan willen we je graag in ons team verwelkomen. 
Op een ontspannen en gezellige manier meewerken aan de invulling van een prachtig 
evenement moet toch een mooie uitdaging zijn? 
Wacht niet langer en neem contact op met een van onderstaande teamleden; 
Patrick Postma, 0618113770 
Cindy Zeinstra,  0613896335 
Sjaak Beers,       0653427893 
 
 
Radboud Vermeulen Schildersbedrijf Dubbeltoernooi 
Zaterdag 27 augustus begint het 35e Radboud Vermeulen Schildersbedrijf 
Dubbeltoernooi. Dit jaar hebben we weer een mooi aantal deelnemers, iets 
minder dan vorig jaar maar dat mag de pret niet drukken. 
Er worden dubbelpartijen gespeeld in de categorie 5 t/m 8, elk niveau dubbele 
en mix komt aan bod. Zaterdag ochtend zullen de eerste partijen om 10:15 uur 
starten, we verwachten zondag 3 september rond 17:30 uur alle partijen 
gespeeld te hebben. 
Tijdens het finale weekend hebben we overdag de BBQ klaar staan voor een 
heerlijk snack, we hebben een culinaire commissie voor de hapjes.  
Mocht je zelf niet meespelen maar wel 
iets van de gezelligheid willen 
meemaken, kom dan gezellig je 
clubgenoten aanmoedigen. 
Hopelijk zien we je aankomende week 
op ons park. 
 
Tot Ziens, 
 
De wedstrijdcommissie van MTC 
 
 
 
 
 



 

 
 
Barcommissie op volle toeren 
Het Radboud Vermeulen dubbel-toernooi staat weer op punt van beginnen en 
dat betekent dat de mensen van de barcommissie en de barmedewerkers weer 
volop aan de bak moeten om iedereen aan zijn/haar hapje en drankje te 
helpen. 
Speciale aandacht is er natuurlijk voor de hapjes na elke tennispartij. Het 
culinaire team o.l.v. Aligonda zal ook nu weer alles uit de (smaakvolle) kast 
halen voor tongstrelende hapjes. 
Naast de bekende drankjes en hapjes wordt op de zaterdag en zondag van het 
finaleweekend de BBQ geopend. Met de bereiding van saté, hamburgers, 
braadworsten en gehaktballen zullen we er voor zorgen dat niemand met 
honger naar huis hoeft te gaan. 
Let wel: alle commissieleden en barmedewerkers zijn vrijwilliger en werken 
(meestal) niet in de horeca, maar gaan wel hun uiterste best doen om het een 
ieder naar de zin te maken. 
Wij gaan er van uit dat iedereen daar begrip voor kan hebben en proberen er 
samen met uw “positieve” instelling een prachtige week van maken. 
 
 
Optimaal comfort op het terras 
Natuurlijk hopen we op mooi weer en een stralend zonnetje tijdens het 
toernooi. En om hier nog meer van te genieten is er prachtig nieuw 
zonnescherm op het terras gemaakt.. 
Over de hele breedte, een uitslag van bijna 5 meter en met afstandsbediening 
hebben we een super de luxe scherm. Tevens voorzien van een zgn. 
windbescherming, d.w.z. als het te hard gaat waaien, rolt hij automatisch op. 
Mocht je iets te lang blijven nazitten dan heb je nu een geldig excuus nl.: 
“IK ZAT ZO LEKKER, MET EEN HEERLIJK DRANKJE EN EEN HAPJE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Kroonjarentoernooi 
Vrijdag 24 juni, was het jaarlijkse Kroonjarentoernooi. Met 42 deelnemers, 
waarvan 17 kroonjarigen, was het een zeer geslaagde en gezellige editie. De 
aanwezige kroonjarigen werden in het zonnetje gezet, met één in het 
bijzonder. Piet Haakman hoopt de speciale leeftijd van 80 jaar te bereiken dit 
jaar. En nog altijd 3 keer in de week tennissen!!!!! Dit feit was voor een aantal 
leden die regelmatig de Labelavond op vrijdag bezoeken de reden om bij een 
groot aantal leden geld in te zamelen. Met dit geldbedrag hebben zij voor Piet 
een heel spannend cadeau gekocht.....Op 9 juli heeft hij namelijk op Texel een 
heuse parachutesprong gemaakt. Een lang gekoesterde droom van Piet kwam 
uit!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderlinge zomeravondcompetitie 
Tijdens de zomervakantie is de zomeravond competitie gehouden. Op zes 
dinsdagavonden speelden ongeveer 10 koppels, in verschillende samenstelling, 
een potje tegen elkaar. Er werd niet om een prijs gespeeld, maar gewoon voor 
de gezelligheid. Het aantal inschrijvingen viel dit jaar een beetje tegen. We 
hopen volgend jaar dan ook op meer deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Wintercompetitie RWBC 2016-2017 
De inschrijving voor de wintercompetitie sluit op 1 september aanstaande. 
Wees dus snel wanneer je een team wilt inschrijven. 
Voor vragen over de competities en inschrijven kun je terecht bij Manon 
Steenwijk of Tamara Woudenberg via dit mailadres: vcl.mtc@gmail.com  

De RWBC is een gezamenlijke seniorencompetitie voor ploegen van 
verenigingen uit de districten van regio Noordwest: IJmond, Leiden en Noord-
Holland Noord en wordt gespeeld op zaterdag en zondag De RWBC gaat begin 
november weer van start op alle soorten banen waarop ’s winters 
doorgespeeld kan worden (o.a. kunstgras / frenchcourt / etc ). 

Verdere informatie kun je vinden op de website 
www.medemblikkertennisclub.nl 

 

Najaarscompetitie 2016 
In september start de KNLTB Najaarscompetitie 2016. De indelingen zijn 
inmiddels bekend en kunnen worden bekeken op www.knltb.nl  
 
Ook is er een app van de KNLTB waarmee je alles kunt bijhouden en volgen. 
Deze is te downloaden als MijnKNLTB in de appstore en playstore. 
 
Op onze website kun je onder het kopje Senioren de indeling van de 
verschillende teams zien en de data waarop zij hun thuiswedstrijden spelen. 
 
Wij wensen alle deelnemende teams veel sportiviteit en plezier tijdens deze 
competitie!!! 
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