
 

     Nieuwsbrief  MTC     juni 2016 
 
Van de redactie 
In deze nieuwsbrief vind je onder andere informatie over het onderhoud aan 
het park, een oproep voor een vrijwilligersdienst, competitie spelen in het 
algemeen, de najaarscompetitie, een uitnodiging voor het Kroonjarentoernooi, 
de husselmiddag voor de jeugd en een inschrijfformulier voor de zomeravond 
competitie. Ook heeft een aantal teams een verslag geschreven van de 
voorjaarscompetitie!!! Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de 
nieuwsbrief of op de website? Mail dit dan naar rravenschot@live.nl  
 
Parkberichten 

Het reinigen van de kunstgrasbanen en voorzien van schoon zand staat ingepland voor 
week 34 of 35. De werkzaamheden starten op maandag en duren max. 3 dagen. Op deze 
dagen kan er dus niet getennist worden. Maar volgens de informatie van het bedrijf die 
het gaat uitvoeren, zijn de banen daarna weer als nieuw (info bij andere clubs bevestigt 
dit). 
Het zonnescherm aan de kantine is helaas kapot. Na enig overleg binnen het bestuur is 
inmiddels besloten om een geheel nieuwe aan te schaffen. Het nieuwe scherm wordt een 
stuk groter, nl. tot de voorkant van de bestaande terrasschermen en heeft een elektrische 
bediening. 
Mocht je op- of aanmerkingen hebben over de status van ons park of nieuwe en leuke 
ideeën, laat dit dan weten en stuur een bericht naar:  
mtctechnischecommissie@gmail.com  of naar een bestuurslid. 
 
Vrijwilligersdiensten 
Sinds een aantal jaren heeft Hannie Wiebering de was van handdoeken, theedoeken, etc. 
van de kantine gedaan. Helaas kan ze wegens gezondheidsredenen dit niet meer doen.  
Het bestuur doet daarom een vriendelijk verzoek aan de leden of er iemand bereid is om 
dit over te nemen. 
Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Sjaak Beers:  0653427893 
 
Husselmiddag 
Op woensdag 15 juni organiseren wij weer een 'Husselmiddag'. 
Het is van 14:00 tot 16:00 uur en op deze middag gaan we onderling 
tenniswedstrijdjes spelen of tennisspelletjes doen... Allemaal een beetje 
afhankelijk van de opkomst.  
 
We hebben er veel zin in! Hopelijk zien we je dan! 
De jeugdcommissie van MTC 
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Wist u dat…… 
-de voorjaarscompetitie inmiddels is afgelopen. 
-het mixteam met Ed en Miranda Roosendaal, de fam. Stoelwinder en Martijn v/d Schaaf 
kampioen is. 
-we van de KNLTB een oorkonde hebben gekregen. 
-omdat we dit jaar 65 jaar bestaan. 
-we hiervoor geen feest geven, maar het toch wel een “mijlpaal” is. 
-we wel een feestelijk tennistoernooitje hebben op 24 juni a.s. 
-omdat er dan 29 leden zijn die een “kroonjaar” vieren. 
-alle partners en andere tennisliefhebbers ook welkom zijn. 
-er ook weer veel (vooral nieuwe) leden aan de clubkampioenschappen mee doen. 
-er in veel clubhuizen in Noord-Holland bierviltjes van MTC liggen. 
-dat daar de datum op staat van het Radboud Vermeulen Tennistoernooi. 
-we hopen dat dit veel mensen inspireert om aan dit toernooi mee te doen. 
-we uit het gemeentehuis in Wognum enkele meubelstukken hebben gekregen. 
-we daarom het bankstel uit de kantine gaan verwijderen.  
-we hiervoor in de plaats een grote “teamtafel’ neerzetten. 
-dat Bas hierdoor wel zijn rust(slaap)plaats kwijt is. 
-hij door de aanwinst van veel nieuwe leden en de komst van zijn zoon 
-hier eigenlijk ook geen tijd meer voor heeft. 
-we interesse hebben voor LED-verlichting op onze banen. 
-we ook interesse hebben in de toepassing van zonnepanelen. 
-we jullie over de voortgang hierover op de hoogte zullen houden. 
-het bestuur iedereen een fijne vakantie toewenst. 
 
 
 
Competitie nieuws   
In de voorjaarscompetitie is het GD 3 35+ (Ed en Miranda Roosendaal, Nelline de 
Goede, Otto Stoelwinder, Martijn v/d Schaaf en invalster Zenja van Kesteren) 
kampioen geworden in de 4e klasse. Van harte gefeliciteerd!  
Helaas zijn er geen andere teams kampioen geworden. In het najaar volgt de 
volgende competitie en zijn er weer mogelijkheden voor alle teams.    

 
 
 
 
 



 

 
 

Voor de najaarscompetitie zijn er totaal 8 teams aangemeld (waarvan 1 jeugd team). 
De volgende teams hebben wij aangemeld bij de KNLTB:  

 
ZATERDAG 

      GD 1 (17+) 3e kl. 
 

GD 2 (17+) 3e kl. 
 

GD 3 (17+) 3e kl. 
 

GD 4 (17+) 4e kl. 
Petra Wagenaar 

 
Piet Altink 

 
Ed Roosendaal 

 
Andrea Stam 

Jeanette Steeman 
 

Tineke Altink 
 

Miranda Roosendaal 
 

Els Winters 
Manon Steenwijk 

 
Annemiek Laan 

 
Otto Stoelwinder 

 
Helen Kraakman 

Esther Veentjer 
 

Lindy Kleimeer 
 

Nelline de Goede 
 

Henry Wagenaar 
Jack de Boer 

 
Wietse Kootstra 

   
Jeroen Schaft 

Manuel de Groot 
 

Sander Hagemeijer 
   

       ZONDAG 
      

Gem. 1 (17+) 4e kl. 
 

Gem. 4e kl. 
 

Dames 17+ 4e kl. 
 

jongens t/m 14, 
2kl. 

Sandra Edens 
 

René Nipshagen 
 

Marieke Pot 
 

Joep Kraakman 
Esther Schinkel 

 
Wilfried Haakman 

 
Liana Groot 

 
Jari Kee 

Jelle Langendijk 
 

Ernst Hoogendijk 
 

Annemieke Kraaijvanger 
 

Yannick Moreno 
Erica de Wildt 

 
Remco Zuurbier 

 
Michelle v/d Herberg 

 
Florian Moreno 

Bart Langendijk 
 

Bas Warnaar 
 

Movanna Bolhuis 
 

Tygo Iedema 
Thijs Hoff 

 
Relinde Vlaming 

 
Anniek Laan 

  Peter Smeman 
 

Susan Smak 
 

Daphne Timmer 
  Ryanne Smeman 

 
Carolien Steeman 

 
Cindy Zeinstra 

  Maarten Vossen 
   

Danny Baven (reserve) 
  Jolanda Kager 

       
Het leuke is dat er ook veel beginnende leden de competitie hebben gevonden. Het 
is een leuke en leerzame periode. Mocht je nu ook geïnteresseerd zijn in het spelen 
van competitie, houd de website, Facebook of je mailbox in de gaten. De 
najaarscompetitie wordt namelijk opgevolgd door de wintercompetitie, de RWBC 
(Regio Winter Buiten Competitie). De aanmelding van de RWBC zal 
hoogstwaarschijnlijk tot 1 september 2016 zijn. Helaas is er nu nog geen informatie 
bekend over de te spelen competitievormen vandaar dat er nog geen informatie in 
de huidige nieuwsbrief is geplaatst.  
 
 
 



 

 

Competitie spelen………..een aanrader 
Een zeer goede, al decennia lange traditie binnen de tenniswereld is het spelen 
van een competitie, waarbij de teams van verschillende verenigingen hun 
krachten meten. 
Enkele voordelen van het spelen van competitie: 
+ het deel uitmaken van een team, gezellig en stimulerend 
+ de sportieve krachtmeting als team tegen spelers van een andere club 
+ “leerproces”wordt versneld door spelen tegen nieuwe tegenstanders 
+ je gaat als team eerder ook meer oefenen (of gewoon een balletje slaan) 
+ je speelt ook eens op een andere baansoort 
+ sfeer proeven bij andere verenigingen 
 
Nederland heeft één van de grootste tenniscompetities ter wereld met meer 
dan 200.000 deelnemers. 
De KNLTB heeft een zeer divers competitieaanbod. Met meer dan 300 vormen 
die worden gespeeld op regionaal en landelijk niveau op iedere dag van de 
week, voor bijna iedere leeftijd, voor zowel beginnende spelers als voor 
topspelers en iedereen daar tussenin. 
Het spreekt voor zich dat wij als kleine club niet alle vormen kunnen aanbieden, 
maar we doen wel aan alle drie de KNLTB competities mee. 
Te weten de:  
 
Voorjaarscompetitie: wordt ieder jaar gespeeld vanaf de eerste helft april tot 
eind mei, begin juni.In deze competitie wordt wekelijks (7 weken lang)op een 
vaste dag gespeeld, waarbij er tegenwoordig bijna op alle dagen wel een 
competitievorm mogelijk is. De speelperiode omvat 9 weken omdat er enkele 
dagen uitvallen ivm voorjaars school vakanties. 
 
Najaarscompetitie:  de naam zegt het al deze competitie wordt gespeeld in het 
najaar van half september tot eind oktober/begin november. Ook in deze 
competitie wordt wekelijks (7 weken achter elkaar) op een vaste dag 
(donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag) gespeeld. 
 
Regionale winter buiten competitie (RWBC): aan deze competitie kunnen 
uitsluitend verenigingen meedoen die banen hebben waarop het gehele jaar 
door gespeeld kan worden. In deze competitie wordt alleen op zaterdag en 
zondag gespeeld. Dit is geen aaneengesloten periode maar er worden 
wedstrijden gespeeld van half november tot begin maart . 
 



 

 
 
Om competitie te mogen spelen dien je lid te zijn van een bij een KNLTB 
aangesloten vereniging (minimaal 3 weken voor de datum waarop je voor het 
eerst gaat spelen moet je als lid van je vereniging waarvoor je gaat spelen bij de 
KNLTB zijn ingeschreven). Je ontvangt als lid (na betaling van je contributie en 
het inleveren van een pasfoto) een KNLTB ledenpas met hierop je naam, 
vereniging en speelsterkte. 
 
Een competitie team bestaat minimaal uit 4 spelers (herenteams 4 heren, 
damesteams 4 dames en gemengde teams 2 heren + 2 dames). 
De meeste teams bij MTC bestaan uit 6 of meer spelers aangezien het prettig is 
om bij verhindering of blessure van één van de spelers niet meteen omhoog te 
zitten. 
 
Ieder jaar stelt de bond vast welke vormen er gekozen kunnen worden. 
Meestal komt het neer op: 
--4x een (heren of dames)enkel + 2x een (heren of dames)dubbel per team 
--4x een (heren of dames)dubbel per team 
--1 HE, 1 DE, 1 HD, 1 DD, 1 GD 
--1 HD, 1 DD, 2x GD 
--2xHE, 2x DE, 1 HD, 1DD, 2x GD (alleen in de landelijke competitie op zondag) 
Deze vormen zijn er in verschillende leeftijdsklassen (17+, 35+, 50+) 
De teams worden zoveel mogelijk ingedeeld in een poule van 8 ploegen, zodat 
je tegen 7 verschillende verenigingen speelt. Het komt ook voor dat je met 4 
ploegen in een poule zit en dan speel je een uit en een thuis wedstrijd tegen 
iedere ploeg. 
 
Meedoen aan één van de competities is niet gratis. 
De club stelt de banen beschikbaar maar de overige kosten (competitie-
inschrijfgeld KNLTB + ballen) worden door het team betaald. 
De KNLTB bepaalt ieder jaar de hoogte van het inschrijfgeld (zo rond de € 40,00 
per ploeg). Het ballen-geld bedrag is afhankelijk van het aantal 
thuiswedstrijden (de thuis spelende ploeg moet namelijk voor de ballen 
zorgen). 
MTC koopt ieder jaar ballen voor het toernooi, de competitie, de jeugd en voor 
recreatieve doeleinden.  
Voor iedere KNLTB competitiewedstrijd moeten er nieuwe ballen worden 
gebruikt.  Per thuiswedstrijd gebruiken we 2 kokers (bij enkele  vormen iets 
meer). De prijs van een koker ballen ligt tussen de € 7,50 en € 10,00. 



 

 
 
Om als vereniging mee te mogen doen aan de KNLTB competities moet de club 
beschikken over een VCL (Verenigings Competitie Leider). 
MTC  beschikt over 3 VCL’s : 
Tamara Woudenberg     fam.woudenberg@quicknet.nl   
Manon Steenwijk    manonster73@hotmail.com  
Aligonda Reedijk    f.reedijk@kpnplanet.nl  
 
Met vragen over de competitie kun je bij deze dames terecht. 
 
Alle actuele informatie over de KNLTB competities wordt gepubliceerd in onze 
nieuwsbrieven en op onze website/Facebook. Houd je mailbox dus goed in de 
gaten. 
 
Naast de door de KNLTB georganiseerde competities worden er ook ieder jaar 
zomeravond en winteravond competities door onze eigen club georganiseerd. 
Deze competities worden georganiseerd door de recreatiecommissie en zijn 
speciaal voor onze eigen leden. Ook hierbij geldt: actuele informatie via 
website/Facebook en nieuwsbrieven. 
 
 
Verslag Voorjaarscompetitie MTC 4: Jeroen, Bas, Henry, Andrea, Els en Helen 
  
KZTV 1 – MTC 4   uitslag: 0-4  spelers: Bas Helen Andrea Henry 
MTC 4 – LTC Anonymus 2  uitslag: 2-2  spelers: Andrea Helen Jeroen Henry 
TV Westzaan – MTC 4  uitslag: 3-1  spelers: Jeroen Els Bas Helen 
MTC 4 – TV Elckerlyc 4 uitslag: 3-1  spelers: Andrea Jeroen Els Henry Helen 
TV de Gouw 2 – MTC 4 uitslag: 1-3  spelers: Helen Andrea Bas Henry 
MTC 4 – HLTV Juliana 1 uitslag: 1-3  spelers: Bas Jeroen Helen Andrea 
  
De eerste wedstrijd was uit naar KZTV in Koog aan de Zaan. Het was lekker 
zonnig weer en we gingen met goede moed heen. De heren dubbel was in 
record tempo gewonnen en ook de dames hadden het niet echt moeilijk. De 
mix partij leverde voor Andrea en Bas iets meer spanning op maar werd toch 
met goed resultaat afgesloten. 
De tweede wedstrijd mochten we thuis tegen Anonymus afwerken. Dit keer 
hadden we meer tegenstand. Spannende potjes tegen gezellige geslepen 
tegenstanders. Uiteindelijk hebben we de punten verdeeld 2 – 2.  
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De derde competitiedag was uit tegen TV Westzaan. Na de eerste eenvoudige 
winst op competitiedag 1 en de tweede pittige wedstrijden van dag 2 waren we 
op meer weerstand voorbereid. Echter hadden we nooit verwacht tegen een 
5,7 te moeten spelen. Gelukkig wisten Els en Helen in een spannende 3 setter 
hun partij nog te winnen. Westzaan was gewoon te sterk en wonnen daardoor 
met 3-1 deze ronde. 
De vierde wedstrijd speelde zich dit keer thuis af tegen Elckerlyc. Deze 
tegenstander waren ook weer ervaren spelers. Eén van de heren was een zeer 
ervaren speler die het ons in de herendubbel erg lastig maakte. Deze partij 
werd dan ook door Elckerlyc gewonnen, gelukkig wonnen Els en Helen in hun 
partij. In de mix mocht ik samen met Els proberen de ervaren heer te 
beteugelen. Dit lukte echter vrij eenvoudig, en ook Andrea en Jeroen wisten 
hun partij te winnen waardoor we met 3 – 1 de wedstrijd wisten af te sluiten. 
De volgende partij zou zich afspelen in Zaandam tegen de Gouw. Deze 
tegenstander was net begonnen en hadden nog geen punten binnengehaald. 
Bas en ik stonden echter meer tegen onszelf te spelen dan tegen de 
tegenstander. Hierdoor verloren wij de herendubbel en gingen we uiteindelijk 
met 1 – 3, na gezellig te hebben nagezeten, naar huis. 
Onze laatste wedstrijd zou zich thuis afspelen tegen Juliana uit Hoorn. Twee erg 
aan elkaar gewaagde tegenstanders die een paar spannende partijen wisten af 
te werken en we in een aantal 3 setters wel tegenstand boden maar uiteindelijk 
ging Juliana toch met de winst naar huis. 
 
Uiteindelijk zijn we heel erg trots op het resultaat: TV Westzaan op kop en 
daaronder staan wij samen met HLTV Juliana op een hele mooie tweede plek! 
 
Jammer genoeg zit het er weer op. We hebben samen heel veel plezier gehad 
en leuke potten tennis gespeeld en erg gezellig nagezeten.  
  
Groeten Henry 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Voorjaarskampioenen Gemengd Dubbel team 3 
De samenstelling van het nieuwe team is onverwachts, maar één ding hadden 
we allemaal hetzelfde: we gaan ervoor! 
Het team bestaande uit Captain (Kapitein Iglo) Ed Roosendaal, zijn secretaresse 
Miranda Roosendaal, de goedlachse Otto Stoelwinder, Nelline de Goede (die 
ook best weleens boos kan zijn ) en ‘komnietaanmijnmattie’ Martijn van der 
Schaaf zijn van het begin af aan voor een kampioenschap gegaan. 
En zoals het echte toppers op hoger niveau vergaat, zo ging het met ons team 
ook: we mochten beginnen met een weekend rust. Dit hadden we natuurlijk 
ook nog wel nodig. De tweede wedstrijd speelde we bij de drukke banen van 
TV Hoorn. Wat een afleiding met die treinen en de autoweg ernaast en ook 
laten sommigen zich afleiden door blonde vrouwen, maar dat mocht de pret 
niet drukken, want voldaan zijn we met een 4-0 overwinning naar huis gegaan. 
Een goed begin is het halve werk….. 
De tweede wedstrijd lekker thuis. Voor sommigen is het erg vroeg, maar 
anderen hebben daar helemaal geen moeite mee en staan zelfs op hun vrije 
zaterdag al een halfuur voor aanvangstijd te popelen om aan de slag te gaan. 
Leuke tegenstanders waren dat die van TV Alkmaar, leuke wedstrijden 
gespeeld en weer een mooie overwinning op zak. Wederom 4-0. We gaan 
lekker. 
De derde wedstrijd was in de meivakantie tegen het geweldige team 
Anonymus. Een legendarische wedstrijd. Ons team was niet compleet en dus 
hebben we Zenja bereid gevonden om met ons mee te strijden voor de titel. 
Met onze trouwe supporter Déjan aan de kant, hebben we 2-2 gespeeld. 
Gelukkig was ‘komnietaanmijnmattie’ goed op dreef en heeft samen met Zenja 
en Ed de punten binnen gehaald. Dit heeft wel wat moeite gekost, maar met 
een drankje en hapje na afloop was de lucht zo weer geklaard. 
Daarna volgden drie leuke wedstrijden tegen respectievelijk: Elkerlyc, Swaegh 
en De Gouw. De wedstrijd tegen Swaegh moesten we het zonder Otto stellen, 
want die had het te druk met allerlei huishoudelijke klusjes, maar gelukkig was 
hij er wel om aan te schuiven bij het overwinningsdrankje. Heel vervelend voor 
De Gouw was het dat wij met nog één wedstrijd te gaan al kampioen waren. 
We hebben er daarom maar een mooie gezellige kampioensdag van gemaakt. 
Wederom prachtig weer en gezellige mensen. 
Voor de najaarscompetitie zijn we alweer aangemeld. Voorwaarde natuurlijk 
wel dat er lijnrechters bijkomen, toch?  
Als secretaresse van de captain kan ik best zeggen dat ik trots ben op dit 
groentjesteam en zie zeker potentie voor de volgende competitie! 



 

 
 
Aanstormendtalent.nl the beginning  
Het begon ergens in november… Een paar vrouwen die wel het idee hadden 
om competitie te gaan spelen. Op zoek naar wat andere vrouwen en zo 
ontstond het team ‘Aanstormendtalent.nl’. Bestaande uit: Marieke Pot, Liana 
Spaander, Anniek Laan, Daphne Timmer, Annemieke Kraaijvanger, Cindy 
Zeinstra, Movanna Bolhuis, Marlène Roosendaal, Michelle van der Herberg en 
Danny Baven als reserve. Een bij elkaar geraapt zooitje die elkaar allemaal niet 
of nauwelijks kenden. Daar werd in februari verandering in gebracht.  Toen we 
besloten om maar even kennis te maken en alvast te oefenen voor de 
competitie.  

Zondag 10 april was het zo ver, het spits werd afgebeten in Slootdorp of was 
het volgens Google nou in Wieringerwerf… Afijn met een heerlijk zonnetje en 
bij sommige behoorlijk wat zenuwen werden de eerste partijen gespeeld. De 
meiden in hun oranje, blauw tenues waren toch iets te sterk voor ons en zo 
verloren we de eerste vijf wedstrijden. Maar hé we tennissen net allemaal ruim 
een jaar, dus dit jaar wordt een jaar om te leren en plezier te hebben!  

De tweede competitiedag was op zondag 17 april, toen we thuis moesten 
aantreden tegen de meisjes uit Grootebroek. Hoe lekker het zonnetje vorige 
week was, hoe slecht weer het vandaag was. Terwijl sommige schuilden in de 
kantine, stonden er ook een paar in de hagel op de baan. De spieren van 
Annemieke bleken hier niet zo goed tegen te kunnen, in haar tweede set 
scheurde ze namelijk haar hamstring in. Na het uitvallen van Marlène (te druk 
met de studie) en Danny (gezondheid) en nu dus ook Annemieke werd het 
team wel een stuk kleiner. Maar iedereen was zo enthousiast geworden, dat 
dat geen probleem was. Helaas, verloren we ook deze competitiedag met 5-0.  

24 april 2016, derde competitiedag van het team Aanstormendtalent.nl in 
Winkel. Enkele dagen daarvoor dat we met elkaar aan het tennissen waren, 
werd er nog voorgesteld om tiebreak te oefenen, maar dat hoefde niet want 
wanneer komt dat nou voor bij ons? Nou dat hebben we geweten. Die dag 
werden er namelijk wel 3 tiebreaks gespeeld. In zenuwslopende wedstrijden, 
waar Anniek haar derde tiebreak van die dag om wist te buigen naar winst, was 
het toch uiteindelijk het team Aanstormend talent.nl dat aan het langste eind 
trok door 3 van de vijf wedstrijden te winnen. De euforie was groot en de 
drankjes vloeiden dan ook rijkelijk. 



 

 

Met Moederdag mochten we weer thuis aantreden, voor 
de moeders onder ons wat vroeg want nu moesten de 
kinders wel heel vroeg hun cadeau geven. Uiteindelijk 
stond iedereen gewoon om half tien paraat en werd er 
gesmuld van de heerlijke moederdagtaart gemaakt door 
Movanna. De vrouwen uit Zwaag speelden ook al een 
aantal jaren competitie en sleepten vier van de vijf 
wedstrijden binnen. Toch wist Michelle haar enkelspel 
binnen te slepen door de derde set te winnen met 6-3.  

Na een aantal weken vrij te zijn geweest speelden we op zondag 29 mei onze 
laatste uitwedstrijd in Heerhugowaard. Deze vrouwen stonden eerste in de 
poule, dus dat beloofde wat. Wij hadden geen schijn van kans. En de vrouwen 
wisten dan ook redelijk gemakkelijk met 5-0 te winnen.  

5 juni 2016, onze laatste thuiswedstrijd en laatste wedstrijd van de 
voorjaarscompetitie. De vuurdoop zit er bijna op. Maar eerst nog even knallen 
tegen de vrouwen uit ’t Veld. Nou en deze hebben we even uit het veld 
geslagen hoor! Annemieke was dusdanig hersteld, dat ook zij nog een potje 
meespeelde en deze samen met Michelle omzetten in winst. Movanna wist 
naar een lange strijd aan het langste end te trekken (ook hier kwam weer een 
tiebreak van pas) door haar enkelpartij te winnen. En Marieke en Liana hadden 
ook al hun krachten gespaard en wisten ook hun dubbelpartij in twee sets te 
pakken. En ook de heerlijke amandeltaart gemaakt door Cindy deed hen 
verbijsteren.  

Twee competitiedagen gewonnen en een 
gedeelde zesde plek in de poule. Iets wat wij 
als startend team nooit hadden gedacht. Dit 
werd uitgebreid gevierd door een etentje bij 
Het Hofje, waar de wijn rijkelijk vloeide. Maar 
hier houdt het natuurlijk niet op. Het 
enthousiasme was zo groot geworden, dat 
het aanstormend talent ook in de 
Najaarscompetitie in hun zwart roze pakjes gaat aantreden. Maar nu eerst 
lekker genieten van het weer met een drankje en/of tennisracket in ons hand. 
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Uitnodiging 

Wij geven een feestje. Kom jij ook? 

Alle leden die dit jaar 20/30/40/50/60/70 of 80 jaar 
worden nodigen wij uit. 

Het zou leuk zijn als je ook komt om een balletje te slaan met de kroonjarigen. 

Wanneer :  vrijdag 24 juni 2016 

 Aanvang :  19.30 uur 

De kroonjarigen van 2016 zijn : 

Tineke Altink  
Peter Arink 
Leon Bakker 
Mark Bakker 
Danny Baven 
Sjaak Beers 

Dick v. Benthem 
Fred Bolink 

Richard Dudink 
Sandra Edens 
Piet Haakman 

Wilfried Haakman 
Alexander Hagemeijer 

Frits Hakkesteegt 
Jolanda Kager 

 

Mitchel Kerkhaert  
Lindy Kleimeer 

Lenie Kooij 
Marc Meendering 

Johan Muller 
Marti de Ronde 

Megan Schuitemaker 
Sjoerd Sijbrandij 

Paul Stienstra 
Tessa Timesela 
Esther Veentjer 

Roy van Vliet 
Henry Wagenaar  

Bas Warnaar 
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Zomeravondcompetitie  2016 

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. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen zich ook 
opgeven. 
 
Data :  19 en 26 juli     
             2,9,16 en 23 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 lever dit uiterlijk vóór 30 juni in bij Tineke 
Altink, Wijmersplantsoen 2 te Medemblik. 
Of mail naar mtcrecreatiecommissie@gmail.com   Voor vragen kun je bellen 
06-22100317 
 
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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