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Van de redactie 
In deze editie van de nieuwsbrief lees je informatie vanuit het bestuur, een 
verslag van het Tententoernooi voor de jeugd, nieuws van de 
competitieleiders, nieuws van de wedstrijdcommissie en een formulier voor de 
onderlinge zomeravond competitie.  
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief of op de website? 
Mail dit dan naar rravenschot@live.nl  
 
Contractverlenging Tennisschool, maar afscheid van Bas 
Het bestuur is met Tennisschool Kennemerland overeen gekomen om het 
contract te verlengen. De goede samenwerking tussen beide partijen, gaf 
voldoende vertrouwen voor de komende 3 jaar.                                                                    
Na 6 jaar tennislessen van Bas de Wit, voor zowel de jeugd als de senioren, acht 
het bestuurde echter wel de tijd gekomen voor een nieuwe trainer met een 
nieuwe aanpak. Daarom zal onze clubtrainer Bas, aan het einde van dit seizoen 
bij ons gaan stoppen. In nauw overleg met de Tennisschool wordt er een goede 
opvolger gekozen. Zodra meer bekend hierover, zal dit kenbaar worden 
gemaakt. Bas geeft inmiddels ook les bij TV ‘t Gouwtje en zal zijn lessen daar 
verder gaan uitbreiden.                                                                                                          
Namens iedereen die tennisles van hem heeft gehad, wil het bestuur Bas 
bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe club. 
 
Websitebeheer 
De oproep voor een nieuwe beheerder van onze website heeft succes gehad.          
Marlène Roosendaal heeft zich met veel enthousiasme aangemeld om er iets 
moois van te maken. Ramses heeft haar inmiddels ingelicht over de 
werkzaamheden die hier mee van doen zijn en we wensen Marlène veel succes 
bij de uitvoering en invulling hiervan.                                                                                   
We bedanken Ramses voor zijn inzet en zijn tevens blij dat hij zijn werk aan de 
nieuwsbrief blijft vervolgen. 
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Nieuwe oproep!!!!! 
Voor de “ nieuwe ledencommissie” vragen we 1 of meer nieuwe mensen die 
het werk van Michelle van der Herberg willen voortzetten. Voor nieuwe leden 
is het bij de start van hun lidmaatschap van groot belang dat ze goed worden 
geïnformeerd over het “reilen en zeilen” bij onze club. Tennislessen, 
tennismaatjes, tennisregels en clubregels, vormen de basis voor een duurzaam 
lidmaatschap. Michelle heeft dit tot heden prima gedaan , maar vanwege o.a. 
veel drukte in haar “job” kan ze hier helaas onvoldoende tijd aan besteden.                 
Lijkt het je wat en mocht je interesse hebben om hier iets mee te doen neem 
dan contact op met Sjaak Beers, 0653427893. Voor meer informatie kun je ook 
terecht bij Michelle, 0646725918. 
 
Bar- en papierdiensten 
De opbrengst van het oud papier ophalen, ieder jaar ca €7.000,- is voor onze 
club van groot belang. Samen met de inkomsten van de bar vormt dit de basis 
voor een noodzakelijke en positieve financiële situatie binnen de vereniging.               
Alle personen die hier hun medewerking aan verlenen willen we daarvoor 
ontzettend bedanken.                                                                                                               
Helaas…….  voor een complete invulling van deze diensten hebben we niet 
altijd voldoende bezetting. Om allerlei redenen kan het voorkomen dat we op 
het laatste moment gebrek hebben aan één of meer helpende handen.                        
Het gevolg is meestal dat bestuur- en/of commissieleden, die al veel werk doen 
dit probleem weer gaan oplossen.                                                                                         
Maar misschien en waarschijnlijk zijn er wel leden die iets extra’s willen doen 
en dat we dat nu (nog) niet weten. Daarom komt er binnenkort een 
persoonlijke mail naar deze leden, met de vraag, of zij hier iets in 
kunnen/willen betekenen.  
 
Privacywetgeving AVG 
Zoals inmiddels wel bekend, is met ingang van 25 mei 2018 de nieuwe 
privacywet van kracht, oftewel AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Om te zorgen dat onze club daaraan voldoet zullen we 
een aantal acties moeten doen. Inmiddels hebben we de eerste stap hiervoor 
gezet op onze website.  Als je rechtsonder (op elke pagina) op Privacyverklaring 
klikt zie je een verklaring over het gebruik van cookies op de website.                                                       
Verder zijn we met de hulp van de KNLTB bezig om invulling te geven aan het 
stappenplan dat voor tennisverenigingen is gemaakt. 
 



 

 
 
Competitie-nieuws (voorjaar) 
In april begon de voorjaarscompetitie weer. Voor MTC speelden 13 teams mee 
met de competitie. Dit is inclusief het woensdagavondteam. De meeste 
speeldagen werd met prima weer gespeeld. Dit is natuurlijk erg prettig voor 
iedereen want verzetten is nooit prettig. 
 
Kampioenen 
Helaas heeft de voorjaarscompetitie ons slechts 1 kampioen opgeleverd. De 
dames van de woensdagavond zijn weer kampioen geworden. Dit waren zij al 
voor aanvang van de laatste competitiedag! Een mooi resultaat. Hopelijk 
mogen zij volgend jaar (mits opgave van 2 teams) volgend jaar weer spelen en 
uitkomen in een hogere klasse. Bij deze nogmaals de felicitaties voor de dames 
Natascha Edens, Wendy Wijnker, Dionne Smit, Alies Zwaan, Jolanda Albada 
Jelgersma. Hopelijk heeft de borrel jullie na afloop goed gesmaakt. 
Daarnaast een paar teams die 2e zijn geëindigd. Ook een goede prestatie 
natuurlijk maar het levert helaas niets op.  
 
Verslagen 
Jammer genoeg zijn er geen verslagen van teams ingeleverd. Bij dezen een 
oproep aan de teams om alsnog een verslag van de competitie te schrijven en 
in te leveren. Deze kan dan in een volgende nieuwsbrief geplaatst worden. Met 
zo’n verslag motiveer je mogelijk leden die nu nog geen competitie spelen.  
 
Komende competities 
De teams van de najaarscompetitie zijn gevormd en aangemeld bij de KNLTB. 
Opgave hiervoor is helaas niet meer mogelijk. 
De wintercompetitie (RWBC) begint direct na de najaarscompetitie. Met deze 
competitie speel je over een langere periode, dus niet elke week. Na de 
zomervakantie kan hiervoor opgegeven kunnen worden. Informatie hierover is 
nu nog niet bekend. Rond 20 augustus zal hier meer bekend over zijn. Het zou 
leuk zijn als er een toename zal zijn in teams bij de RWBC. Probeer jij alvast een 
team samen te stellen? 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Competitie voor wie? 
Nou eigenlijk voor iedereen! Van beginner tot gevorderde. Zeker als beginner is 
het goed om mee te doen aan de competitie. Er is zelfs een speciale 8-9 
competitievorm waar je juist allemaal spelers ontmoet die nog weinig ervaring 
hebben. Door het spelen van competitie merk je dat je snel vooruit gaat met je 
spel. En als je vooruit gaat, wordt het spelletje ook leuker. Kortom, heb je 
twijfels? Niet doen en geef je op voor een volgende competitie. Bij voorkeur 
per team maar individueel kan ook. Er wordt dan gekeken of een team 
gevormd kan worden. 
 
Vragen? 
Bij vragen over de competitie kun je terecht bij competitieleiders.  
* najaarscompetitie én de RWBC (wintercompetitie) => Manon Steenwijk (06-
3176 7283) 
* voorjaarscompetitie => Tamara Woudenberg (06-4635 2505).  
Per email zijn zij bereikbaar via vcl.mtc@gmail.com 
Voor nu wensen wij alle spelers succes met het spelen bij de toernooien!  
Met sportieve groeten, 
 
Tamara en Manon 
 
 
Clubkampioenschappen Enkel en Mix 
Van 18 tot en met 24 juni 2018 hebben de clubkampioenschappen enkel en mix 
plaatsgevonden. We hadden ongeveer 50 deelnemers in diverse onderdelen 
van niveau 8 t/m 5. Er zijn mooie en spannende partijen gespeeld.  
Dit jaar wilden we iets anders dan een BBQ organiseren, hier hebben we een 
midsummer-foodmarket voor bedacht. Diverse lekkere gerechtjes werden 
geserveerd op sfeervolle kraampjes. Dit was een zeer geslaagde avond met veel 
positieve reacties. Wij hopen dat de volgende clubkampioenschappen 
dames/herendubbel (29 oktober t/m 4 november 2018) ook weer goed 
bezocht zullen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Radboud Vermeulen Dubbeltoernooi 
Van 25 augustus tot en met 2 september 2018 zal het jaarlijkse Radboud 
Vermeulen Dubbeltoernooi weer plaatsvinden. Een gezellig toernooi waar 
gestreden kan worden tegen tennissers van onze club en van andere clubs uit 
de regio. De inschrijving is reeds geopend.  
Via http://mijnknltb.toernooi.nl kun je je online inschrijven. 
Voor vragen kun je een mail sturen naar mtc.radboud@gmail.com  
Graag zien we jullie op dit gezellige evenement. 
 
De wedstrijdcommissie van MTC 
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Van de jeugdcommissie 
Tentenkamp 2018 
Wat hadden we een mooi weer afgelopen vrijdag. Zo lekker!! 
Vanaf een uur of 5 kwam iedereen aan en werden de tenten opgezet. Alleen 
dat al is een feest om bij te zijn. Nadat alle ouders weer naar huis waren, 
gingen wij lekker eten: patat met een snack! En heel veel limonade, want wat 
was het lekker warm.  
Na het eten werd er veel gespeeld, zo leuk om te zien hoe de jeugd zo 
makkelijk samen gaat! 
Uiteraard ook het spel ‘spons, water, vuur’ gespeeld! 
In het donker zag het park er heel gaaf uit met de feestverlichting en de tenten! 
‘s Ochtends kwamen de eersten rond half 8 weer uit hun tenten, met lekkere 
slaperige koppies; voor de meesten was het een kort nachtje! 
Na het ontbijt nog ‘jongens tegen de meisjes’ en uiteindelijk weer alle spullen 
verzamelen, want het was weer tijd om naar huis te gaan.  
Iedereen onwijs bedankt voor jullie aanwezigheid, we vonden het heel 
gezellig!! 
 
Groetjes Helen, Manon, Sandra en Ryanne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Zomeravondcompetitie  2018 
Deze zomer gaan we weer een gemengd-dubbel competitie spelen en wel op de 
dinsdagavond. 
Deze competitie is voor alle speelsterktes. 
Geef je op met je partner.  
 
 
Data :  17-24-31 juli     
             7-14-21 augustus 
 
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 stuur het formulier voor 8 juli naar,  
 mtcrecreatiecommissie@gmail.com  of stuur een mail met alle gegevens. 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 : 
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