
 

     Nieuwsbrief  MTC     december 2018 
 

Van de redactie 
In deze editie van de nieuwsbrief lees je informatie over nieuwe verlichting 
voor de banen, een oproep voor diverse vacatures, een bericht van de 
recreatiecommissie, een verslag van de jeugd, veel informatie over de 
BeersBokaal en nog veel meer. Neem even de tijd om alles door te lezen, zodat 
je op de hoogte bent van wat er speelt binnen de vereniging. 
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar 
rravenschot@live.nl  
 
 
 

Het bestuur van MTC wenst iedereen fijne feestdagen 
en een gezond en sportief 2019! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En noteer vast in je agenda: 
12 maart 2019 ledenvergadering 
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Hallo sportieve tennissers, 
 
Even hier wat piramidenieuws! 
Het lijkt ons erg leuk als we met zijn allen gaan proberen om op zondag 
23 december zoveel mogelijk piramidewedstrijden te plannen. Laten we 
zeggen vanaf een uur of 1!  
Dan kunnen we, als het weer een beetje meewerkt, de middag gezellig 
afronden onder het genot van een lekker drankje en hapje! Kunnen we 
de feestdagen vast gezellig inluiden😊😊👍👍!  
Voor degenen die er niet bij kunnen zijn, alvast hele fijne feestdagen en 
een goed, gezellig en sportief 2019! 
 
Groetjes Peter, Wilfried, Maarten, Stefan, Natascha en Ryanne  
 
 
 
 
Van de bestuurstafel 
LED-verlichting op de tennisbanen 
In de bestuursvergadering van 10 december is unaniem besloten om de 
voorbereidingen te starten voor het vervangen van de huidige verlichting op de 
tennisbanen door LED-verlichting. Uiteraard hangt er een (duur) prijskaartje 
aan, maar door de grote besparing in de energiekosten zal dit na een aantal 
jaren weer terugverdiend zijn. Daarnaast is het milieuvriendelijk, flexibel in 
gebruik en helpt de verbeterde subsidieregeling ook mee aan dit besluit.                     
Er zijn inmiddels enkele offertes aangevraagd en in de komende weken gaat 
een “commissie van wijze leden” een aantal parken bekijken waar diverse 
uitvoeringen zijn toegepast. Het is de bedoeling dat de vervanging in 2019 gaat 
plaatsvinden. Van het vervolg worden jullie op de hoogte gehouden. 
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Vacatures: wie staat er op? 
Penningmeester: een opvolger voor Henk Veentjer is (nog) niet gevonden. Na 
de eerste oproep in september is hier helaas nog geen reactie op gekomen. 
Ook heeft persoonlijke benadering van enkele mensen tot op heden geen 
resultaat opgeleverd.                                                                                                    
Websitebeheer: ook hiervoor zijn we op zoek naar  iemand die de website kan 
aanpassen en up-to-date houden.                                                                               
Nieuwe leden begeleiding: ontvangen, introduceren en begeleiden van leden 
die zich nieuw aanmelden op onze club.  
Er zijn vast wel leden die zich geroepen voelen. Neem eens contact op met één 
van de bestuursleden voor meer informatie. 
 
Meer en langer genieten van tennissen 
“Verleng en vergroot je plezier in tennis en voorkom vervelende blessures”.  
Dat is het uitgangspunt van een Tennis Fit programma dat we samen met onze 
tennisleraar Johan Meijer in 2019 willen starten. Met name voor 
competitiespelers, maar ook voor leden die enkel recreatief tennissen is het 
belangrijk om extra les, tips en adviezen te krijgen over een duurzame vorm 
van tennis. In januari 2019 zullen we de leden informeren over de inhoud 
hiervan en de mogelijkheden om er aan mee te doen. Dus eerst even genieten 
van de komende feestdagen en vervolgens je plezier in tennis vergroten.  
 
Baangebruik bij winterse omstandigheden 
Met het winterse weer in aantocht zijn er voor onze kunstgrasbanen weer de 
nodige aanpassingen en beperkingen: 
Vorst: Bespelen geen bezwaar, let op gladheid.                                                        
Sneeuw: Betreden en bespelen niet toegestaan. Bij betreding kan ijsvorming 
ontstaan, zodat het ontdooien langer duurt. De sneeuw niet verwijderen.              
IJzel: Betreden en bespelen niet toegestaan. 
Dooi: Bespelen tijdens dooi is ten strengste verboden. De kunststof mat zweeft 
op het dooiwater en er kunnen hobbels en beschadigingen ontstaan. Na 
volledige dooi (en walsen) kan er weer gespeeld worden. 
Informatie over bespeelbaarheid vind je op de website en op Facebook. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ledentevredenheidsonderzoek 
Er zijn reeds veel reacties binnengekomen van het tevredenheidsonderzoek.       
Wil je ook nog je mening geven over allerlei items bij onze club, kijk dan op de 
website http://www.medemblikkertennisclub.nl en vul het formulier in.                       
Inleveren kan nog t/m 31 december. 
 
AED en Reanimatiecursus 
Zo als aangegeven in de voorgaande nieuwsbrief wordt er weer een AED en 
reanimatiecursus gegeven in onze kantine. De data hiervoor zijn; 22 en/of 29 
januari 2019. Aanvang; 19.00 uur                                                                                                                     
De kosten bedragen; 10,- euro p/p  (incl. koffie/thee) 
 
Bar- en papierdiensten 2019 
Een nieuw jaar met een nieuwe agenda. Dat betekent ook weer invullen van 
nieuwe data voor het doen van de diensten bij de club.  2x een bar en/of 
papierdienst in een heel jaar, dat is toch niet teveel gevraagd? Met name de 
opbrengst van de papierdiensten zijn een belangrijke bron van inkomsten.         
Per jaar zijn er 12 x 9 personen nodig om dit te realiseren. Helaas komt het 
regelmatig voor dat er niet genoeg zijn en dat we (tegen betaling) mensen 
moeten inhuren. Daarom een vriendelijk verzoek aan alle leden: kijk eens in je 
agenda of er misschien toch nog ruimte is om een keertje een extra dienst te 
vervullen. Voor degenen die dit doen is er een extra beloning. 
 
Recreatiecommissie 2.0 
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van Tineke en Andrea als lid 
van de recreatiecommissie. Ze zijn bedankt voor de jarenlange inzet die ze 
hebben getoond voor allerlei recreatieve activiteiten. Tineke heeft dit ruim 20 
jaar gedaan en Andrea 6 jaar. Veel leden die regelmatig de labelavond 
bezoeken hadden een kaartje of presentje mee voor de dames om hun 
waardering te laten zien.  
De recreatiecommissie gaat in een andere vorm verder. Hierover worden de 
leden op een ander moment geïnformeerd. 
 
50+ toernooi 
Op 24 november werd het jaarlijkse 50+ toernooi georganiseerd. Een gezellig 
evenement dat werd bezocht door ruim 20 personen. We hebben leuke 
wedstrijden gespeeld tegen en met elkaar en na afloop hebben we onder het 
genot van een hapje en drankje gezellig nagezeten.  
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BeersBokaal Piramidetennis 
De BeersBokaal is ontstaan uit een idee 
van een paar enthousiaste MTC leden.  
Het doel is om tijdens de 
wintermaanden meer tennis op het 
MTC complex te krijgen. We zijn al ruim 
een maand onderweg en dat lijkt aardig 
gelukt. Doordeweeks en in het weekend 
staan nu regelmatig 
piramidewedstrijden gepland. De strijd 
om de top van de verschillende 
BeersBokaal tennispiramides is 
losgebarsten, de eerste  wedstrijden zijn 
gespeeld en uitdagingen staan gepland. 
De strijd om te top van de BeersBokaal 
GD en HD lopen het beste, de DD zou 
nog wel wat aanvulling kunnen hebben 
om hier wat meer uitdagingen te 
krijgen. Dit is allemaal te volgen op de 
speciale BeersBokaal website: 
BeersBokaal.jimdosite.com. Er staat ook een link naar deze site op de MTC site 
onder het kopje senioren.  Je kan hier zien wanneer wedstrijden gepland staan 
en welke koppels met elkaar de strijd aangaan. Een mooie gelegenheid om 
gezellig te komen kijken of je favoriet aan te moedigen. Bij voldoende 
wedstrijden in het weekend wordt gestreefd de kantine open te stellen.  
Mocht je jezelf met je koppelmaatje nog niet opgegeven hebben, dan kan dat 
nog het gehele winterseizoen tot eind maart. Er is genoeg ruimte in de drie 
categorieën GD, HD en DD. Geef je dan op via beersbokaal@mail.com. Jullie 
worden onderaan de piramide toegevoegd en kunnen je zo een weg naar 
boven tennissen. Mocht je nou geen maatje hebben meld dit dan via ons E-mail 
adres zodat we bij meerdere singles een mooi koppel voor je kunnen vormen. 
Neem snel een kijkje op onze website om te zien wie er meedoen, voor de 
spelregels en welke uitdagingen er gepland staan. 
 
Tennisgroetjes van het Piramide-team, 
Peter, Stefan, Maarten, Wilfried, Natascha en Ryanne 
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NIEUWS VAN ONZE JEUGDLEDEN 
Het is alweer eventjes geleden, maar 26 oktober hebben we de 
clubkampioenschappen gespeeld met de jeugd! 
Er zijn weer veel mooie wedstrijden gespeeld en was het vaak ook echt 
spannend wie er zou winnen! 
We hadden de leden in 5 groepen verdeeld en voor alle nummers 1 hadden we 
een beker. Voor alle andere jeugdleden hadden we een mooie medaille. 
Hierbij de foto’s van onze kampioenen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen vrijdag hebben wij een supergezellige Midwinter-stuif-es-in gehad 
met de jeugd.  We hadden alle jeugdleden vanaf 18.30 uur uitgenodigd voor 
een gezellig uurtje samenzijn. En wat een opkomst,  geweldig! We zijn van start 
gegaan met een paar leuke activiteiten op de tennisbaan.  Hierbij was ook 
trainer Johan aanwezig om enthousiast met de kids aan de slag te gaan. 
Ondertussen werd in de kantine de knutseltafel gereed gemaakt, de 
chocolademelk opgewarmd en het vuurtje in de vuurkorf hoog opgestookt. Een 
en al gezelligheid, mede dankzij de vele ouders die hierbij aanwezig waren. 
Helemaal leuk!  
Eenmaal klaar met de buitenactiviteiten was er binnen de keuze om nog even 
te knutselen en te smullen van een warme chocolademelk met slagroom en zelf 
geroosterde marshmallows bij de vuurkorf.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij van de jeugdcommissie kijken terug op een geslaagde eerste Midwinter-
stuif-es-in,  wie weet dat we het volgend jaar weer op de planning zetten. 
 
 
 
 
Verder wil de jeugdcommissie 
en het bestuur jullie allemaal  
hele fijne dagen en een  
veilig, sportief en gezond 2019 
toewensen!  
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