
 

     Nieuwsbrief  MTC     december 2016 
 

Het bestuur van MTC wenst iedereen fijne feestdagen  
en een gezond en sportief 2017! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de redactie 
Er is genoeg gebeurd de afgelopen periode en dat is terug te zien in deze 
nieuwsbrief. In deze editie lees je onder andere een verslag van de 
najaarscompetitie, een bericht van de barcommissie, een overzicht van het 
ledenbestand, info over de Grote Clubactie, een inschrijfformulier voor de 
winteravond competitie en een verslag van twee jeugdleden over de 
clubkampioenschappen. Het is een hoop leeswerk, maar ik hoop dat jullie de 
tijd nemen om alle informatie te lezen.  
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief of op de website? 
Mail dit dan naar rravenschot@live.nl  
 
 
Nieuws van de bestuurstafel 
Renovatie douches, toiletten en kleedkamers gereed 
Binnen de geplande tijd heeft de fa. Haakman en Raven alle werkzaamheden 
geklaard en opgeleverd. Ruime douches, prachtig tegelwerk, nieuw sanitair en 
een fris kleurtje voor de banken. Al met al een plaatje om naar te kijken en een 
genot om te gebruiken. Alle complimenten voor Wilfried Haakman en zijn 
medewerkers, Martien Pronk en zijn mannen en onze (inmiddels) 
gepensioneerde topschilder Nico Vermeulen. 
Iedereen die heeft meegewerkt aan dit mooie resultaat wordt bedankt voor 
zijn inzet en vakmanschap. 
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Reanimatiecursus & AED 
Het is inmiddels alweer ruim 2 jaar geleden dat we in onze kantine een 
reanimatiecursus hebben gehouden. Gelukkig is het op ons tennispark niet 
nodig geweest om er gebruik van te maken, maar mocht het zo zijn dan kun je 
maar beter mensen hebben die weten wat ze moeten doen bij een 
hartstilstand. Daarom willen we alle (senior)leden weer in de gelegenheid 
stellen om aan een nieuwe reanimatiecursus deel te nemen. De cursus zal deze 
keer worden gegeven door Susan Smak (Reanimatiecoach) en zal evenals de 
vorige keer €10,- per persoon gaan kosten (incl. een consumptie).                         
De avonden waar u zich voor kunt opgeven zijn:                                                 
Dinsdag  24 en 31 januari of maandag 30 januari en 6 februari. 
OPGAVE via:  secretariaatmedembliktennis@gmail.com  
 
Gevonden  voorwerpen 
De dozen met gevonden voorwerpen zijn momenteel weer overvol en geven 
tevens een zéér rommelig aanzien in onze kantine. Het bestuur heeft besloten 
om hier binnenkort iets aan te gaan doen.  
In de komende 2 weken kan een ieder die denkt dat hij/zij iets kwijt is komen 
kijken en zijn/haar eigendommen meenemen. Van maandag t/m vrijdag vanaf 
19.00 uur is de kantine open. Na deze “kijkdagen” wordt alles verwijderd en 
gedoneerd aan een “goed doel”.  
 
Vacature Sponsoring 
Na 18 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor invulling van de sponsor en 
adverteer mogelijkheden bij MTC vind ik het tijd om het stokje over te dragen. 
Ik heb de afgelopen 18 jaar samen met het bestuur vorm kunnen geven aan de 
reclame en advertentie uitingen binnen onze tennisclub.   
In 1999 bezochten Adri Bozelie (helaas recentelijk overleden)en ik meerdere 
tennisverenigingen en spraken met de verantwoordelijke personen voor 
reclame een sponsoring binnen die verenigingen.  Zodoende kregen wij hun 
ervaringen te horen bij de uitoefening van hun activiteiten. Bruikbare ideeën 
konden wij zodoende implementeren in ons “sponsorplan”.  Dit resulteerde in 
een plan waarbij wij ons hebben gericht op lokale/regionale adverteerders, 
uniformiteit in de aanbieding van de advertentie/sponsor mogelijkheden en 
binding met adverteerders voor langere termijn. Voor ons tennispark wilden 
wij een rustig beeld  creëren onder ander door uniforme kleurstelling. Basis 
was de kleurstelling toen van de kantine.                      
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Een stukje verklarende info  waarom ons park er nu zo uit ziet en wellicht leuk 
om  te weten. 
Tot ongeveer 2012 bestond advertentiemogelijkheid  grotendeels uit plaatsing 
van een advertentie in ons  clubblad “De Surrevus”.  Veel adverteerders 
hebben ons clubblad gevuld en op reclame borden (B85xL220)langs de baan 
hun naam en activiteiten vermeld.  Wij begonnen in 1999 met acht 
bordsponsors en 28 adverteerders. Voordat “De Surrevus”  uitkwam zorgde de 
redactie commissie toen bestaande uit  Adri Boszelie, Simone Doorgeest, Reina 
de Geus, Anny Pronk en Marijke Kramer  voor uitdraaien en nieten van “De 
Surrevus” en rondbrengen bij de leden.  Altijd gezellige avonden waarbij in de 
loop der jaren de bezetting van de groep deels wijzigde.  Nu hebben wij een 
eigen site www.medemblikkertennisclub.nl  en doen het digitaal. Ook daar 
kunnen  wij trots op zijn.  
Ik wil dan ook alle bedrijven die  in het verleden en zeker ook de huidige 
adverteerders bedanken  voor hun jaarlijkse bijdrage en ondersteuning van 
onze tennisclub. Ook wanneer er incidenteel een extra  bijdrage werd gevraagd 
waren en zijn ze daartoe altijd bereid. Grote klasse, zeer gewaardeerd. 
Onze tennisvereniging  heeft de afgelopen jaren een goede aanwas van leden.  
Grotendeels is dit te danken aan het door ons georganiseerde wijkentoernooi. 
Bestuur en enthousiaste leden hebben hun schouders onder dit plan gezet.  Er 
waren voldoende teamcaptains voor alle wijken in Medemblik aangesteld die 
met hun team het toernooi  betraden en speelden voor de winst.                                   
Na inmiddels drie wijkentoernooien heeft MTC meer dan 120 nieuwe leden aan 
dit initiatief overgehouden.  Een prachtig resultaat. 
Het huidige ledenbestand kent veel enthousiaste leden en dat betekent ook 
inbreng  door hen van nieuwe ideeën en wensen. Op het gebied van onder 
ander organisatie van MTC en uitstraling van onze tennis complex. Een goede 
en gezonde ontwikkeling binnen  onze club.   In goed overleg met het bestuur 
heb ik aangegeven te stoppen met mijn sponsorcoördinatie activiteiten.  Ik 
denk dat MTC een gezond sponsor/adverteerders beleid heeft  en ik heb alle 
vertrouwen dat er binnen de leden van MTC er een aantal personen zijn die in 
de komende jaren de coördinatie met bestaande sponsors en werving van 
nieuwe adverteerders  succesvol  ter hand gaan nemen.  Ik wens mijn 
opvolger(s) alle succes toe.  De vacature plaats ik nu, zodat gegadigden zich bij 
het bestuur kunnen melden.     
Johan Busselaar 
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Berichtje van de barcommissie 
Het nieuwe jaar staat ook voor de kantine-  en oud papier diensten weer te 
beginnen. Graag willen wij er op attenderen dat je in ieder geval 2x per jaar een 
dienst draait, dus óf oud papier ophalen of kantinedienst. 
Het zou heel fijn zijn als je jezelf daarbij al indeelt anders blijven wij maar 
zoeken naar beschikbare personen. 
Dit doe je door naar de site van  MTC te gaan: www.medemblikkertennisclub.nl  
-klik op diensten 
-aan de linkerkant staat een kolom met maanden waaruit je kunt kiezen 
-klik op een maand 
-kijk waar er nog plaats is, dit is in groene letters 
-klik hierop en vul je email adres en wachtwoord in 
-mocht je nog geen wachtwoord hebben, staat er daar onder een link om deze 
aan te maken (is zo gebeurd) 
-je krijgt nu een mail waarin gevraagd wordt om je dienst te bevestigen, doe dit 
dan ook, anders blijft je naam in het oranje staan en is het nog niet definitief 
-wanneer het definitief is wordt je naam nl blauw 
-er volgt nog een mailtje waarin je evt. je naam toch weer kan verwijderen 
(misschien handig om dit te bewaren) 
SCHRIJF DE DATUM IN JE AGENDA  EN VERGEET  HET NIET!!!! 
 
Wij houden precies bij hoe vaak iemand is geweest. 
Leden van 70 jaar en ouder hoeven geen diensten te draaien. 
Leden die in een commissie zitten hoeven ook geen diensten te draaien. 
Wanneer je de diensten wilt afkopen kun je dit aangeven bij de 
penningmeester, dit kost 25€ per dienst. mtcpenningmeester@outlook.com  
 
Elke maand komen er weer nieuwe diensten bij zodra bekend is wanneer de 
competitie bv begint of wanneer er een toernooi is. 
 
We hopen echt dat er meer leden zichzelf gaan aanmelden voor een dienst, dit 
scheelt héél véél werk en over-en-weer gebel met leden. Dat lijkt ons voor 
iedereen toch het makkelijkste. 
 
Veel tennis plezier, 
Nico, Sjaak, Ton, Annemiek en Lindy 
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Competitieverslag GD 17+ zaterdag 

Na een goed gevoel overgehouden te hebben van de voorjaarscompetitie, 
starten we de najaarscompetitie. Wie zijn wij ?!   Els, Andrea, Jeroen, Henry en 
Helen (v.l.n.r. op de foto). 
We zijn ingedeeld in een kleine poule, bij voorinschrijving 4 teams. We spelen 
daardoor uit en thuis  en bij uiteindelijke start zijn er helaas nog maar 3 teams 
over, dus i.p.v. 6 maar 4 wedstrijddagen .  
De eerste wedstijd is op zaterdag 17 september. We hebben gelijk een klein 
probleempje, Henry heeft verplichtingen bij ‘Rondom’. Gelukkig wisten we Piet 
Altink te contracteren. We spelen thuis tegen Julianadorp. Leuke mensen, 
heerlijk gelachen en lekker getennist. En zeker niet onbelangrijk 4 punten in de 
pocket. Een goed begin. 
Op naar zaterdag 1 oktober. Thuis tegen Den Helder. Iets lastiger 
tegenstanders, maar toch een 3-1 overwinning. Gaat lekker. 
En dan de eerste uitwedstrijd. Zaterdag 8 oktober naar Julianadorp. Daar 
dachten ze we zullen die Medemblikkers een poepie laten ruiken en zetten 
onze troef in. Het werd ons niet gemakkelijk gemaakt, maar ze kregen ons er 
niet onder. Punten verdeeld: 2-2. Het begint al aardig op vleugels te lijken.  
En dan onze laatste wedstrijd. Uit in Den Helder. We hadden 2 punten nodig 
om kampioen te worden. Spannend….. Als teamcaptain ga je uit van het beste: 
Cadeaus en een fles champagne in de kofferbak, niks verteld tegen de rest 
uiteraard, we moeten het eerst nog waar maken…. 
We gingen met het complete team heen. De eerste potten DD en HD werden 
de punten verdeeld. Het kwam nu op de volgende 2 potten aan. Terwijl Henry 
en Helen er nog om streden, sloegen Jeroen en Els ons naar het 
kampioenschap. Yesssss. Punten in de pocket. En na een zinderende 3 setter 
van Henry en Helen, winnend afgesloten, kon de champagne en de cadeaus uit 
de auto gehaald worden. Het ging niet vanzelf maar dit voelde goedddddd. 
 
Felicitaties van de captain, even op de foto, en de champagne ????? Die 
hebben we gezellig in Medemblik ontkurkt, heerlijkkkkkkkk 
Dit smaakt naar meer. 
Een sportieve groet van de teamcaptain van GD 4. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winteravondcompetitie  2017 

Deze winter gaan we weer een gemengd-dubbel competitie voor onze seniorleden 
spelen en wel op de dinsdagavond. 

Deze competitie is voor alle speelsterktes. Geef je op met je partner.  
 
 
Data :  10, 17, 24 en 31 januari 
             7 en 14 februari               
 
Je speelt per avond één wedstrijd 
     
Tijd :   1ste  ronde  19.15 uur 
            2de  ronde  20.15 uur 
            3de  ronde  21.15 uur  
 
Vul hieronder je gegevens  in en mail dit naar mtcrecreatiecommissie@gmail.com  
Je kunt je tot 31 december 2016  opgeven. Voor vragen kun je bellen 06-22100317  
(na 18.00 uur )  
Geef je snel op vol = vol 
 
                       Speler 1                                                  Speler 2  
Naam:      Naam : 
Adres :      Adres : 
Tel. nr:      Tel. nr : 
E-mailadres :     E-mailadres : 
Speelsterkte:     Speelsterkte : 
 
 
 
Verhinderd op : 
 
 
In principe gaan de wedstrijden altijd door, bij teveel hinder van sneeuw of 
regen krijgen jullie bericht.  
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Competitienieuws 
Voor de voorjaarscompetitie hebben zich totaal 17 teams aangemeld. Helaas 
hebben wij teveel aanmeldingen ontvangen voor de woensdagavond. Wij 
hebben 2 teams helaas teleur moeten stellen. 
Het spelen van competitie is niet vrijblijvend. Er zijn vaste speeldata en hierop 
moet een team compleet de speeldag spelen. Mocht je verhinderd zijn, geef dit 
dan tijdig door aan de aanvoerder zodat een invaller geregeld kan worden of 
zorg zelf voor een vervanger. Graag horen wij als VCL wie invalt in welk team. 
Dit kan namelijk niet onbeperkt en hier zitten diverse regels aan verbonden.  
Speel je geen competitie maar zou je wel eens willen invallen? Laat ons dit dan 
weten. Wellicht kunnen wij óf een team je benaderen zodra dit nodig is. 
Bij twijfel kan altijd contact worden opgenomen met een van de VCL’s 
(verenigingcompetitieleiders). Contactgegevens staan op de website. 

================================================================== 
    

 
        DINSDAG 

       3e klasse   
        Dames 1 (dd50+) 

       Els Beers 
        Aligonda Reedijk 

       Ria v/d Gulik 
       Marion Ootes 
       Gerda Dudink 
       Lenie Zuurbier 
       Joke Steenwijk 
       Gea Veentjer 
        

WOENSDAGAVOND / ZOMERAVONDCOMPETITIE 
DD17+ 

  
GD17+ 

Jolanda Albada Jelgersma René Nipshagen 
Dionne Smit 

 
Wilfried Haakman 

Wendy Wijnker 
 

Ernst Hoogendijk 
Natascha Edens 

 
Remco Zuurbier 

Alies Zwaan 
 

Bas Warnaar 

   
Relinde Vlaming 

   
Susan Smak 

   
Carolien Steeman 

   
Debbie Lakeman 

 
 
 

       



 

 
 
DONDERDAG 
3e klasse  

        Dames 2 (dd17+) 
       Adrie Glim 
       Tini de Groot 
       Femmy Fontanari 
       Caroline v. Zuydam 
       

         VRIJDAGMIDDAG 
      2e klasse 

        Jongens 10 t/m 14 
       Joep Kraakman 
       Jari Kee 

        Yannick Moreno 
       Florian Moreno 
       Tygo Iedema 
        

ZATERDAG 
       2 klasse  

 
4e klasse  

 
3e klasse  

    Heren 1 (hd35+) Gemengd 1 (17+) GD 1 (35+) 
   Sjaak Beers Ramses Ravenschot Petra Wagenaar 
   Peter Vermeulen Sanne Postma Jeanette Steeman 
   Nico Vermeulen Patrick Postma Manon Steenwijk 
   Johan Busselaar Simone vd Veer Jack de Boer 
   Johann Muller Leon Bakker Manuel de Groot 
   

  
Esther Veentjer 

     
         3e klasse  

 
3e klasse  

 
4e klasse ?   

    GD 2 (35+) GD 3 (35+) GD 4 (35+) 
   Wietse Kootstra Ed Roosendaal Andrea Stam 
   Tineke Altink Miranda Roosendaal Els Winters 
   Annemiek Laan Otto Stoelwinder Helen Kraakman 
   Lindy Kleimeer Nelline de Goede Henry Wagenaar 
   Piet Altink 

 
Martijn v/d Schaaf Jeroen Schaft 

   
        
         



 

 

         ZONDAG 
       LANDELIJK DISTRICT 

      1e klasse  
 

5e klasse  
 

4e klasse  
 

4e klasse  
  Heren 1 (35+) Dames 1 (17+) Gemengd 1 (17+) Gemengd 2 (17+) 

 Paul de Winter Marieke Pot Peter Smeman Walter Bouwmans  
 Arthur de Winter Liana Groot Esther Schinkel John Iedema 
 Mark Bakker Annemieke Kraaijvanger Jelle Langendijk Wendy Iedema 
 Frits Hakkesteegt Michelle v/d Herberg Odette Langendijk Ramses Brouwer 
 Sebastiaan Pot Movanna Bolhuis Ryanne Smeman Renze Brems 
 Richard Dudink Anniek Laan Maarten Vossen Danny Baven 
 Sjoerd Sijbrandij Marlene Roosendaal Thijs Hoff 

 
Monique Hoitingh 

 
  

Daphne Timmer Jolanda Kager Debbie Lakeman 
 

  
Cindy Zeinstra 

  
(Wendy Brems) 

          
Jeugdcommissie 
Clubkampioenschappen jeugd 
Ook bij de jeugd is er tijdens de clubkampioenschappen met veel plezier 
getennist en hard gestreden om de mooie prijzen. Met dank aan WIJKOM 
Bouw & Infra voor het sponsoren van deze prijzen. 
De winnaars per categorie zijn: 
  
Geel:          1. Florian  2. Jari 
Groen:       1. Huib      2. Susan 
Oranje:      1. Mila      2. Joy 
Rood:         1. Jara       2. Isa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Clubkampioenschappen 
Op 2 november hadden we een tennistoernooi. 
We moesten tegen iedereen een partijtje spelen. 
We moesten op kleine veldjes spelen. 
We moesten ook nog een eindstrijd spelen, toen moesten wij tegen elkaar. 
Wij moesten alleen met een hoger net spelen en we moesten voor 
de nummer 1 strijden. 
Jara had de eerste prijs gewonnen en ik de tweede prijs. 
Het was super leuk! 
 
Jara en Isa 
 
 
Grote Clubactie 
Ook dit jaar zijn er weer kinderen langs de deuren gegaan om loten voor MTC 
te verkopen. En we hebben weer een geweldig bedrag opgehaald: €  375.00 
euro!!!! De beste verkoper was dit jaar Laura Warnaar met maar liefst 61 loten, 
top gedaan Laura! Laura wordt binnenkort door ons verrast met een leuk 
kado…… 
Verder hebben ook Isa Admiraal, Jara Kerckhaert, Siem Welbie, Bas Kraakman, 
Koen Wagenaar, Yasmijn Smeman, Melanie Smeman, Roosmarijn Pot, Joy 
Steltenpool, Joost Wagenaar, Hanna Verwoest, Jasper Nipshagen en Mandy 
Strickling geholpen om dit hoge bedrag binnen te halen. 
Mochten jullie nog leuke ideetjes hebben  waar we het geld aan zouden 
kunnen besteden, laat het ons even weten. 
We rekenen volgend jaar weer op jullie! 
 
Nogmaals iedereen bedankt, ook natuurlijk alle ouders en leden die loten 
hebben gekocht. 
 
De Jeugdcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Ouder-Kind Toernooi  
2017 

 
Wanneer?              Zondag  22 januari  2017 
     Van 10.00 uur tot 14.30 uur 
 
Op zondag 22 januari  houden wij ons jaarlijkse Ouder-Kind toernooi:  
Een gezellig dagje tennissen voor jong mét oud op ons tennispark.  
 
Programma: Aanvang om 10.00 uur 
 

Tussen 12.00 uur en 12.30 worden broodjes en soep  
uitgedeeld. 

  
                        Rond 14.30 uur is de prijsuitreiking. 
 
Geef je op met één van je ouders, (maar je mag natuurlijk ook met je opa of 
oma, of je oom of tante, je meester of juf, buurman of buurvrouw of oppas of 
… ).  
Indeling op leeftijd en niveau en afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Leeftijd kind: t/m 15 jaar.  
 
Inschrijfkosten € 1,00 per persoon 
 
Opgeven door een mailtje te sturen: mtcjeugdtennis@gmail.com  
Vermeld daarin wel je naam, je leeftijd en je tennispartner. 
 
Lukt het je niet om iemand te vinden, laat het dan even aan ons weten, dan 
gaan wij op zoek naar iemand zodat je toch mee kunt doen. 
Schrijf je snel in want vol = vol!  
 
Sluiting inschrijving: 17 januari 2017 
 
De jeugdcommissie. 
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