
 

     Nieuwsbrief  MTC     juni 2017 
 
Van de redactie 
In deze editie van de nieuwsbrief lees je veel informatie over de verschillende 
competities, foto’s van het Oranjetoernooi van de jeugd en een oproep om alle 
e-mail adressen van alle leden compleet te krijgen. 
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief of op de website? 
Mail dit dan naar rravenschot@live.nl  
 
Proficiat dames!!!!!!! 
In de voorjaarscompetitie zijn 2 damesteams kampioen geworden. Op 30 mei 
de “ervaren” dames in de 50+ competitie en op 14 juni de “talentvolle” dames 
in de woensdagavondcompetitie. Namens het bestuur van harte gefeliciteerd 
(verslag en foto’s verderop in deze nieuwsbrief). 
 
Parkberichten 
Woensdag 28 juni zal evenals 2 jaar geleden de coniferenhaag langs baan 2 en 
3 weer worden ingekort. Dit is vooral tegen overhangende takken en ter 
verbetering van de dichtheid aan de onderkant. Tevens zal worden gekeken 
naar een goede methode van aanpassing/verkleining van de dennenbomen bij 
de blokhut.                                                                                                                                 
Het is ook de bedoeling om in het najaar de bloembakken langs het terras aan 
te pakken. Ideeën hiervoor zijn welkom.                                                                              
De oude tractor, ook wel genoemd “het karretje” vertoonde wegens ouderdom 
(meer dan 25 jaar) zoveel gebreken dat hij is vervangen door een nieuwe. 
Hiermee kunnen de mannen van het onderhoud weer zorgdragen voor een 
optimaal onderhoud van onze banen. 
 
Vriendelijk verzoek aan alle leden 
Om iedereen alle (club) informatie te kunnen geven en op de hoogte te houden 
van alle activiteiten binnen onze vereniging, is het van groot belang dat we 
over de juiste mailadressen beschikken. De praktijk wijst uit dat hier nogal het 
een en ander aan mankeert. Vandaar deze oproep aan alle leden.                              
Uiteraard is het zo dat de leden waarvan we een verkeerd of geen mailadres 
hebben, deze oproep ook niet ontvangen. Daarom een verzoek/voorstel aan 
degene die deze nieuwsbrief wél ontvangen; wil je aan je tennispartner en/of 
iedereen waarvan je weet dat hij/zij lid is van MTC vragen of ze de nieuwsbrief 
hebben ontvangen. En als dit niet zo is, dan vragen of ze hun mailadres willen 
sturen naar de ledenadministratie;  aj.muller@ziggo.nl 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

mailto:rravenschot@live.nl
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Verslag MTC Clubkampioenschappen Enkel en Mix 2017 
 
Het eerste deel van de clubkampioenschappen zit er alweer op. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde versie waarin wisselend weer 
eindigde in een lekker zonnig weekend. 
Met inzet van de barcommissie, de wedstrijdcommissie en het 
onderhoudsteam hebben we weer voor een mooie week kunnen zorgen. De 
finaledag werd nog extra gezellig door de last minute BBQ inzet van Henry 
Wagenaar. 
 
De enkel Clubkampioen bij de dames is Céline Roosendaal geworden en bij de 
heren Sebastiaan Pot. Gefeliciteerd met dit resultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De andere winnaars per categorie kun je vinden via de onderstaande link. 
 
https://www.toernooi.nl/sport/winners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.toernooi.nl/sport/winners.aspx?id=758E1AAA-0882-402A-906C-6F5D045531FE


 

 
 
Hieronder een overzicht van het aantal leden en verenigingen van de KNLTB: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Zomeravondcompetitie  2017 
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 :   25 juli     
               1, 8, 15 en 22 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 geef het formulier aan een van de leden van 
de recreatiecommissie. Je kunt ook een mail met je gegevens sturen naar: 
mtcrecreatiecommissie@gmail.com   
Opgeven uiterlijk 8 juli 
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 : 
 
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&rlz=1T4MDNF_nl___NL483&biw=1242&bih=583&tbm=isch&tbnid=T1NV8g4REa0EHM:&imgrefurl=http://www.supercoloring.com/pages/playing-tennis-4/&docid=iSl2ISzMSpKYVM&imgurl=http://www.supercoloring.com/wp-content/main/2010_06/playing-tennis-coloring-page.gif&w=249&h=350&ei=SeitUp3MBvPa0QWZ9oCoBw&zoom=1&iact=rc&page=3&tbnh=191&tbnw=136&start=31&ndsp=18&ved=1t:429,r:36,s:0&tx=61.9100341796875&ty=78.17999267578125�


 

 
 
Voorjaarscompetitie 2017 
 
Tijdens de voorjaarscompetitie hebben we het getroffen met het weer. Er is 
geen dag geweest welke verzet moest worden. De meeste spelers zullen een 
lekker kleurtje hebben gekregen na het spelen van hun wedstrijden. 
Deze voorjaarscompetitie hebben er 15 teams meegedaan. Ook werd er door 
de jeugd op zondagochtend nog competitie gespeeld.  
Van deze teams is er helaas maar 1 team kampioen geworden. Dit is het team 
van de dinsdagochtend. Zij speelden voor het eerst in de 50+ competitie, 3e 
klasse. Proficiat dames!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Voor het eerst werd ook op de woensdagavond getennist door 2 teams. Helaas 
waren een paar puntjes niet vlekkeloos verlopen. Dit zijn puntjes welke volgend 
jaar aandacht krijgen zodat dit natuurlijk verbetert. Gelukkig is voor elk puntje 
wel een oplossing gevonden.  
Van deze 2 teams het Damesteam kampioen geworden. Zij speelden in de 3e 
klasse.  
 

 
 
Helaas is er door de vcl’s geen verslag en/of foto’s ontvangen van de teams die 
meegespeeld hebben. Hopelijk volgen deze verslagen alsnog zodat deze 
geplaatst kunnen worden in een volgende nieuwbrief. De verslagen kunnen 
gemaild worden naar vcl.mtc@gmail.com.  
Voorlopig wordt er even geen competitie meer gespeeld (m.u.v. van eventuele 
interne competities) en kan ieder zich volledig richten op de toernooien die 
gehouden worden bij diverse verenigingen. Half september 2017 begint de 
najaarscompetitie weer, gevolgd door de wintercompetitie (rwbc). In deze 
nieuwsbrief lees je hier meer informatie over.  

mailto:vcl.mtc@gmail.com


 

 
 
Najaarscompetitie 2017 
 
Voor de najaarscompetitie 2017 hebben zich totaal 6 teams aangemeld. Een 
lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Een pluspunt is dat er een totaal nieuw 
team is gevormd. Leuk om te zien dat deze leden elkaar ook vinden. 
Onderstaande teams zijn aangemeld: 
ZATERDAG 

  GD 1 (17+) 3e kl. 
 

GD 2  (17+) 3e kl.  
Petra Wagenaar 

 
Ramses  Ravenschot 

Jeanette Steeman 
 

Patrick Postma 
Manon Steenwijk 

 
Leon Bakker 

Jack de Boer 
 

Sanne Busselaar 
Manuel de Groot 

 
Simone vd Veer 

  
Esther Veentjer 

ZONDAG 
  Dames * 4e kl. 
 

Gemengd 1 * 4e kl. 
Marieke Pot 

 
Alexander Hagemeijer 

Michelle vd Herberg 
 

Ed Roosendaal 
Anniek Laan 

 
Miranda Roosendaal 

Movanna Bolhuis 
 

Celine Roosendaal 
Liana Groot 

  Cindy Zeinstra 
  Annemieke Kraaijvanger 
   

Gemengd 2 * 4e kl. 
 

Jongens t/m 14, 2kl. 
Walter Bouwmans 

 
Joep Kraakman 

John Iedema 
 

Jari Kee 
Jeroen Muller 

 
Yannick Moreno 

Wendy Iedema 
 

Florian Moreno 
Danny Baven 

 
Tygo Iedema 

Tessa Wagenaar 
  Debbie Wagenaar 
    

Zodra de indeling bekend is, worden de teams door de VCL verder 
geïnformeerd. Zijn er eerder al vragen? Neem dan gerust contact op met een 
van de vcl’s van de vereniging. 



 

 
 

Regionale Winter Buiten Competitie 2017/2018 = RWBC 
 

Speeldata 

 
Hierboven staan de speeldata vermeld. Week 49 is 9 december (zaterdag) en 
10 december (zondag).  
De speeldag ‘Donderdag’ betreft een categorie 8/9 avondcompetitie en wordt 
bij MTC niet aangeboden. 
 
Nieuw 
8/9 competitie 
Deze wordt gespeeld op zondagmiddag. Deze vorm wordt gespeeld met 
Beslissend Punt Systeem (BPS). Elke dubbelcombinatie is hierbij toegestaan. 
Jeugd 11 t/m 17 
Er kan ingeschreven met een jongensteam, meisjesteam of een mixteam. Er 
mag maximaal één speler opgesteld worden die geen junior is. Deze speler 
moet wel geboren zijn op of na 1 januari 1999. 
 
Leeftijden 
De competitie is verder voor 17+, dus geboren op of na 1 januari 2001. 
Voor de 30+ en de 35+ is het mogelijk om voor 1 speler/speelster dispensatie 
aan te vragen. Deze speler/speelster mag maximaal 5 jaar jonger zijn. Dit 
betekent een speler/speelster geboren op of na 1 januari 1993 resp. 1 januari 
1988. 
 
Competitievormen (onder voorbehoud *) 
Zaterdag heren 17+ / heren dubbel 30+  
  dames 30+ 
  gemengd 17+  / gemengd dubbel 30+ 
Zondag heren 17+ / heren dubbel 35+ 
  dames / dames dubbel 35+ 
  gemengd 17+ / gemengd dubbel 35+ 
  jeugd 11 t/m 17 (jongens / meiden / mix) 
* Dit is onder voorbehoud van enkele wijzigingen door de KNLTB welke op dit 
moment nog niet bekend zijn. 



 

 
 
Opgeven 
Dit kan tot 10 september 2017 door een mail te sturen naar 
vcl.mtc@gmail.com. Geef in de mail aan welke vorm je wilt spelen en wie er in 
het team komen. De teams worden op   
11 september aangemeld. De kosten bedragen € 37 per team exclusief 
ballengeld.  
Opgeven voor de competitie betekent dat er ook elke speeldag een team 
compleet aanwezig moet zijn. 
 
Vragen? 
Neem dan contact op met een van de vcl’s (Manon Steenwijk of Tamara 
Woudenberg). De gegevens staan op de website. Ook kan je mailen naar 
vcl.mtc@gmail.com 

mailto:vcl.mtc@gmail.com


De opkomst was niet heel groot, maar met degene die er wel waren hebben 

we een heerlijke middag gehad! 

Lekker staan tennissen en heerlijk patatjes gegeten! Super gezellig!! 
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