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Op 20 november jl. is na een slopende ziekte van ons heengegaan, ons 
sympathieke en enthousiaste tennis lid 

Piet  Altink 
We kennen Piet als een Bijzonder lid: 

-Behulpzaam: bij de wedstrijdleiding. 

-Blokhut:  zijn plek met toernooien en kampioenschappen. 

-Bar:                  waar hij zat te genieten. 

-Baco:                was zijn favoriete drankje. 

-B.B.Q.:              zijn hobby tijdens evenementen. 

-Broodje Bal:    was hij liefhebber van. 

-Ballen:              sloeg hij met speciaal effect. 

-Balen:               deed hij als het niet lukte. 

-Boos:                was hij na een verliespartij. 

-Blij:                   was hij met Tineke, zijn grote liefde. 

We wensen Tineke heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. 

 

Bestuur en leden van de Medemblikker Tennis Club 



 

 

Van de redactie 
In deze editie van de nieuwsbrief lees je onder andere een oproep en een 
nieuwjaarswens vanuit het bestuur. Verder uitgebreide informatie van de 
competitieleiders, een bericht van de jeugdcommissie en een inschrijfformulier 
voor de Winteravond competitie. 
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 
Nieuwe keuken 
Zoals eerder bekend gemaakt gaan we de keuken in de kantine 
vernieuwen/verbouwen. Direct na de kerstdagen wordt de oude keuken 
gesloopt. Vervolgens worden de leidingen en aansluitpunten van elektra, 
waterleiding en afvoeren omgelegd en aangepast. In de eerste week van 2018 
wordt de nieuwe keuken geleverd en geplaatst. Als alles verloopt volgens 
planning, dan is het half januari weer helemaal voor elkaar. 
 
Pinnen 
Betalen in onze kantine kan inmiddels via de pinautomaat. Tijdens de onlangs 
gehouden clubkampioenschappen is er succesvol mee begonnen. Probeer 
zoveel mogelijk te pinnen, maar cash betalen kan voorlopig natuurlijk ook nog. 
 
Papier- en bardiensten 2018 
Alle data voor de papierdiensten 2018 staan op de website en zodra bekend 
zullen er ook data voor bardiensten bij komen.                                                                                                                
VRIENDELIJK DOCH DRINGEND VERZOEK !!!!!!  Vul je (2) diensten in. 
 
Ledenbestand 
Helaas moeten we constateren dat het aantal leden bij zowel senioren als 
junioren wat terugloopt. Na de grote aanwas in 2015 en 2016 (ca 100 nieuwe 
leden) zijn er nu toch heel wat opzeggingen. Het gaat om allerlei verschillende 
redenen zoals o.a. leeftijd, blessures, drukke werkzaamheden, geen zin meer.  
Voor veel zaken binnen de club heeft dit uiteraard consequenties en vooral 
financieel. We gaan natuurlijk niet bij de pakken neerzitten en zijn daarom 
bezig met allerlei plannen voor ledenwerving en ook ledenbehoud. Zie 
hieronder bij Oproep. 
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Oproep 
Na 3 jaar een succesvol wijkentoernooi te hebben gehouden en dit jaar de 
Tennisexperience willen we in 2018 weer iets nieuws organiseren.                
Naast een sportief en gezellig evenement, zal het doel vooral zijn gericht op 
ledenwerving.  We hebben echter versterking nodig in ons organisatieteam.        
Daarom zijn we op zoek naar enkele enthousiaste en recreatieve personen,        
die ons willen helpen bij het organiseren en uitvoeren van deze actie.                       
Wacht niet en MELD JE AAN bij: Michelle v/d Herberg mvdherberg@gmail.com        
of Sjaak Beers  j.beers@quicknet.nl  
 
Nieuwjaarswens 
We willen alle commissieleden en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun 
inzet en enthousiaste medewerking bij onze club. We hopen in het nieuwe jaar 
weer op jullie te kunnen rekenen.         
 
Het bestuur van MTC wenst alle leden en hun familie een GELUKKIG, GEZOND 
EN SPORTIEF  2018. 
 

Competitienieuws 
Najaarscompetitie (NJC) 
Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt gelezen, is de NJC alweer 
afgelopen. De start van deze competitie verliep wat stroef. Enkele 
schoonheidsfoutjes zijn aan het licht gekomen maar door een flexibele 
opstelling van de teams is het keurig opgelost. Hiervoor nogmaals mijn 
hartelijke dank! 
Het draverij-weekend, het eerste weekend van de NJC, was voor vele teams 
wel een probleem. Natuurlijk heel begrijpelijk maar de KNLTB maakt helaas 
geen onderscheid. Gelukkig zijn de meeste teams er wel met de tegenstanders 
uitgekomen. 
 
Een aantal teams moest nog wel op de inhaaldagen spelen in verband met 
slechte weersomstandigheden. Dit is best vervelend omdat de rwbc ook weer 
voor de deur stond. Gelukkig kon het ingepland worden. 
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RWBC (Wintercompetitie) 
Voor de wintercompetitie hebben zich 3 teams aangemeld. Bij het aanmelden 
was voor de zaterdag een 30+ variant vermeld. Dit bleek achteraf een 
avondcompetitie te zijn. In overleg met het bestuur is hier akkoord voor 
gegeven. Naast 1 team op de zaterdagavond spelen er op zondag nog 2 teams, 
een herenteam (enkels en dubbels) en een gemengd team (alleen dubbels). De 
teamindelingen staan op de website vermeld. 
 
Voorjaarscompetitie (VJC) 2018 
Met ingang van de VJC zijn er 2 grotere wijzigingen: 

1. De KNLTB heeft de regels omtrent invallen versoepeld. Je mag vanaf 
2018 meerdere keren per week bij 1 vereniging spelen. Hierbij geldt wel 
dat je binnen een bepaalde marge moet blijven qua niveau. De 
verwachting is dat met deze versoepeling het makkelijker wordt om een 
invaller te regelen. Heb je een invaller nodig en twijfel je of iemand mag 
invallen? Neem dan even contact op met een van de competitieleiders. 
Ga je voor 2 verenigingen spelen? Dan moet je nog steeds dispensatie 
aanvragen bij de KNLTB. 

2. Alle dubbel-partijen spelen voortaan geen 3e set meer. In plaats van deze 
3e set wordt een super-tiebreak gespeeld. Dit betekent een tiebreak tot 
de 10 en met 2 punten verschil. 

Afgelopen VJC hebben wij 2 teams op de woensdagavond gehad. Omdat er 
toch animo is voor de avondcompetities is een verzoek bij het bestuur 
ingediend. Met ingang van komend seizoen kan er ook competitie gespeeld 
worden op woensdagavond én vrijdagavond. Op deze avonden kunnen 2 teams 
per avond meedoen.  
Wanneer er meer dan 2 teams zich inschrijven, wordt het volgende 
gehanteerd: 

- Een kampioensteam heeft het volgende jaar sowieso recht om weer op 
die avond te mogen spelen 

- Spelers die niet op een andere competitiedag spelen, hebben voorrang 
op de avondcompetitie 

- In overige gevallen beslist de competitieleider. 

 
 
 



 

 
 
Informatie over de competitievormen is al via een aparte mail aan ieder al 
verstrekt. De informatie is ook op de website geplaatst.  
 
Aandachtspunten competitie 
Speeldata  
De KNLTB stelt vooraf speeldata vast. Het is goed om per team te kijken of je 
op elke speeldatum een team kan vormen. Lukt dit namelijk niet en je geeft alle 
wedstrijden op of een deel van de wedstrijden? Dan is in de reglementen 
bepaald dat er een boete kan worden gegeven welke het team zelf moet 
betalen. 
 
Invullen formulieren  
De wedstrijdformulieren dienen binnen 24 uur verwerkt te worden. Wacht hier 
dus niet te lang mee. Heb je problemen bij het invoeren of kun je een stand 
echt een keer zelf niet invoeren? Neem dan op tijd contact op met een van de 
competitieleiders. Samen kunnen we dan iets afspreken of dit op te lossen. 
 
Reglementen 
Allereerst het competitiereglement. Hierin staan de algemene 
competitieregels. Naast dit reglement is er nog een wedstrijdbulletin 
(voorjaar/najaar/rwbc). Hierin staan specifieke gegevens over deze competitie. 
Voor alle aanvoerders maar ook voor de overige competitiespelers goed om 
eens door te lezen. 
De KNLTB heeft van oudsher best veel regels en soms ook echt ouderwets. Dit 
is vervelend maar aan de andere kant heeft het ook weer z’n charmes. 
Bij twijfel of vragen kan ieder lid contact opnemen met een van de VCL’s. 
Met ingang van 2018 worden de reglementen niet meer in de map in de 
kantine gevoegd. De reglementen worden voortaan op de website geplaatst 
onder ‘competitie’. Zo kan iedereen snel en eenvoudig de reglement 
doornemen.  
 
Overig 
Veel leden denken dat het spelen van competitie niet voor hem of haar 
geschikt is. Dit zal je nog verbazen! Competitie spelen is voor iedereen leuk en 
gezellig maar vooral leerzaam. Door het spelen tegen andere mensen, leer je 
ontzettend veel. Wil je misschien wel competitie spelen maar heb je geen idee 
welk soort voor jou geschikt is? Neem dan eens contact op met een van de 
vcl’s.  



 

 
 
Op de site van de KNLTB staat ook veel informatie over het spelen van 
competitie en natuurlijk overige zaken rondom tennis in Nederland. 
 
Heb je vragen of opmerkingen? Bel ons dan gerust. Onze gegevens staan op de 
site van de club vermeld. 
Met sportieve groeten, 
 
Tamara Woudenberg   Manon Steenwijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DE TOPPERS VAN MEDEMBLIK! 
 
Een aantal weken geleden zijn wij benaderd door Promoject   voorbeeld 
om mee te doen aan een plaatjes-stickeractie:  
de Toppers van Medemblik!  
Promoject doet dit in opdracht van de MEVO (medemblikker 
winkeliersvereniging). 
In het boek staan de jeugdleden t/m 12 jaar van alle vereni-  
gingen uit Medemblik, die dus gespaard kunnen worden! 
Hierin kan MTC toch niet ontbreken! 
Binnen onze jeugdleden waren er 13 kinderen (en hun  
ouders) erg enthousiast en wilden hier graag aan mee doen.  
Inmiddels zijn al deze leden op de foto gezet, individueel en  
als groep!  
Ik geloof dat het boek in het begin van het jaar geïntroduceerd wordt, dus dan 
kunnen we lekker met zijn allen ‘onze’ leden gaan sparen! 
________________________________________________________________ 
 
 

De jeugdcommissie 
wenst jullie 
een veilig en 

sportief 
2018!!?!! 
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Winteravondcompetitie  2018 

Deze winter gaan we weer een gemengd-dubbel competitie voor onze seniorleden 
spelen, en wel op de vrijdagavond. 
Deze competitie is voor alle speelsterktes.     Geef je op met je partner.  
 
Data :  12, 19 en 26 januari 
             2, 9, 16 en 23 februari               
 
In principe speel je per avond één wedstrijd.  Bij weinig deelname kan het zijn dat je 
voor 2 wedstrijden wordt ingedeeld. Wil je dit niet, geef dit even duidelijk aan. 
     
Tijd :   1ste  ronde  19.30 uur 
            2de  ronde  20.30 uur 
            3de  ronde  21.30 uur  
 
Vul hieronder je gegevens  in en mail dit naar mtcrecreatiecommissie@gmail.com.  
Je kunt je tot en met 31 december 2017  opgeven. Voor vragen kun je bellen 06-
22100317 ( na 18.00 uur )  
 
                            Speler 1                                                                 Speler 2  
Naam:       Naam : 
Adres :       Adres : 
Tel. nr:       Tel. nr : 
E-mailadres :      E-mailadres : 
Speelsterkte:      Speelsterkte : 
 
Verhinderd op : 
 
Speelt geen 2 wedstrijden:    
 
In principe gaan de wedstrijden altijd door, bij teveel hinder van sneeuw of 
regen krijgen jullie bericht. 
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