
 

     Nieuwsbrief  MTC     oktober 2016 
 
Van de redactie 
In deze nieuwsbrief vind je onder andere informatie over de renovatie van de 
douches en toiletten in de kantine, een oproep van de jeugdcommissie en het 
aanbod van nieuwe vormen van competitie spelen. 
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 
Renovatie douches en toiletten 
Binnenkort gaat er gestart worden met de aanpassingen van de douches, 
toiletten en gang in ons clubgebouw. Wat gaat er gebeuren:  

- De tussenmuurtjes in de douches worden gesloopt en het gaat één 
doucheruimte worden.  

- De douchekoppen/kranen komen tegenover elkaar aan de zijkanten, 
zodat de waterstralen niet meer richting de kleedkamer gaan. 

- In de toiletten worden z.g. hangtoiletten gemonteerd, een fonteintje en 
in de herentoilet een urinoir. 

- Alle vloer- en wandtegels in de douches, toiletten en de gang worden 
vervangen. 

Het werk wordt uitgevoerd door de fa. Haakman en Raven. 
De werkzaamheden zullen starten op maandag 7 november en gaan maximaal 
4 weken duren. Gedurende deze periode zijn de douches en toiletten niet 
bruikbaar. Het toilet aan de zuidzijde van de kantine dient als vervanging voor 
de dames en voor de heren wordt er een mobiel toilet besteld. Het verdient 
aanbeveling om thuis te douchen. 
 
Onderhoud (vervolg) van de banen. 
Zoals bekend zijn onze kunstgrasbanen in augustus jl. succesvol gerenoveerd. 
Om de banen in goede conditie te houden is in overleg met de fa. Huisman een 
jaarlijkse onderhoudsbeurt afgesproken. Bij dit onderhoud wordt het zand, 
slijtagestoffen van de mat, organische vervuiling, etc. uit de mat geborsteld. 
Het uitgeborstelde zand wordt gereinigd en valt weer terug op de mat.  Door 
deze bewerking houdt de mat zijn veerkracht, speelcomfort en 
waterdoorlaatbaarheid. 
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Naam- en adresaanduiding van de onze club 
In overleg en met toestemming van de gemeente zal er aan de muur van de 
Muiter (weer) een naambordje van MTC en verwijzing naar ons park komen te 
hangen. 
 
Buitenklok 
Op verzoek van diverse leden heeft het bestuur besloten om een buitenklok 
aan te schaffen. Het is de bedoeling dat er aan de dakrand van de kantine 
(boven het terras) een dubbelzijdige buitenklok gemonteerd gaat worden. 
 
Onderhoudscommissie 
Ongetwijfeld zullen er leden zijn die op- of aanmerkingen of suggesties hebben 
over de aankleding en inrichting van ons park. Ondanks de wekelijkse 
werkzaamheden en activiteiten van de onderhoudsmannen kunnen er dingen 
worden vergeten of over het hoofd gezien zijn. Blijf hier niet mee lopen 
(jammer van de tips en ideeën) ga er ook niet over zeuren (is niet gezellig), 
maar stuur een mailtje naar: mtctechnischecommissie@gmail.com   t.a.v. 
Martien Pronk, of bel één van de onderhoudsmannen. 
p.s. nog een bedankje aan Fred Bolink, is ingevallen tijdens vakantie. 
 
Recreatiecommissie 
Begin 2017 organiseren wij weer de onderlinge winteravond competitie. 
Informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief, maar je kunt het vast in 
je agenda zetten. We starten op dinsdag 10 januari en eindigen op dinsdag 14 
februari. Er wordt gespeeld tussen 19.00 en 22.00 uur. Houd dus de volgende 
nieuwsbrief in de gaten, zodat je kunt lezen hoe je je hiervoor kunt inschrijven. 
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Jeugdcommissie 
We hebben afgelopen weken hard ons best gedaan om voor iedereen een mooi 
tennislesgroepje samen te stellen!  
Vanaf deze week (10 oktober) beginnen alle lessen weer. 
We hebben er weer veel zin in! 
 
Tot snel, 
Bas en de jeugdcommissie 
 
Oproep! 
Vrijwilligers gezocht voor coördinatie Wijkentoernooi Jeugd. 
Na het grote succes van het Wijkentoernooi willen wij nu ook een 
Wijkentoernooi voor de jeugd gaan organiseren. Dit zal in dezelfde week als het 
‘gewone’ wijkentoernooi plaatsvinden. De jeugd zal in ’s middag na schooltijd 
spelen voordat het toernooi voor de volwassen begint en in het weekend.  
Het idee is om hiervoor een aparte commissie op te richten en daarvoor zijn we 
opzoek naar enthousiaste vrijwilligers! Deze commissie krijgt ondersteuning 
van Wijkentoernooi commissie en Jeugdcommissie.  
De opzet in het kort: Een jeugdlid kan (met hulp van een ouder/lid) een team 
samenstellen met vrienden, klasgenootjes, buurtkids etc. Samen vormen ze 
een team en spelen wedstrijden tegen andere jeugdteams. Met als doel om 
meer kinderen enthousiast te maken voor de tennis en hopelijk ook een aantal 
nieuwe jeugdleden te krijgen. De exacte invulling is nog niet bepaald. We staan 
open voor alle ideeën.  
Wil je meer informatie of ben je meteen al enthousiast en wil je in de 
commissie neem dan contact op met:  
Cindy Zeinstra, 06-13896335 of czeinstra@hotmail.com   
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Voor wie?   1) Alle jeugdleden 
 

2) Alle (oudere) jeugdleden die op niveau categorie 8 mee 
kunnen spelen…. Let op: Alleen dubbelspel! 

 
 
Wanneer?   Maandag 31 oktober t/m zondag 6 november 2016 
 
     
Wat?    1) De Jeugdclubkampioenschappen gaan we dit jaar weer 

tegelijkertijd met de volwassenen doen.  
     ROOD en ORANJE spelen op woensdagmiddag 2 

november 
GROEN en GEEL spelen gehele week na schooltijd en in 
het weekend 
De wedstrijden worden ingedeeld op leeftijd en niveau. 
 
2) De clubkampioenschappen voor de ‘oudere’ jeugd in de 
onderdelen Heren dubbel en Dames dubbel. Deze 
jeugdleden worden ingedeeld met de senioren categorie 
8. Weet je niet zeker of je het niveau 8 kunt spelen neem 
dan contact op met één van de jeugdcommissieleden.  

 
 
Inschrijfgeld 1) 1 euro per onderdeel 

 
2) 2,50 euro per onderdeel 

 
 
Inschrijven   Inschrijven kan t/m zondag 23 oktober via www.toernooi.nl 
 
 
Vragen?    Stuur een mail naar: mtcjeugdtennis@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdclubkampioenschappen  2016 
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VerenigingsCompetitieLeiders 
Nieuwe competitie vormen 
De KNLTB wil het succes van de competitie uitbreiden en ervoor zorgen dat het 
overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. 
Om die reden startte de KNLTB in 2015 het project Competitie Nieuwe Stijl 
(CNS). Doel is een verdubbeling van het aantal competitiespelers in 2025. 
Hierbij zal het huidige aanbod competitievormen in tact blijven en worden 
aangevuld met nieuwe vormen en een versoepeling van de regels. Vanaf de 
Voorjaarscompetitie 2017 heeft de KNLTB 3 nieuwe vormen toegevoegd. 
De Medemblikker Tennis Club zal 2 van de 3 nieuwe vormen aanbieden  te 
weten : 
 
1.Jongvolwassenen 
 
Doelgroep 
* Tennissers in de leeftijdsklasse van 17-35 jaar 
 
Eigenschappen 
* Goed planbaar 
* Team met minimaal 4 personen 
* 4x dubbelspel (DD, HD, 2x GD – of 4x HD – of 4x DD) 
* Spelen op je eigen niveau tegen spelers in voornamelijk dezelfde 
leeftijdscategorie 
* Beslissende wedstrijdtiebreak als 3e set + bij stand 40-40 beslissend punt 
 
Wanneer 
* 7 speeldagen tijdens de Voorjaarscompetitie in april en mei 2017 op zaterdag 
vanaf 17.00 uur 
 
2.Zomeravondcompetitie 
 
Doelgroep 
* Tennissers in leeftijdsklasse vanaf 17 jaar & alle niveaus 
 
Eigenschappen 
* Team met minimaal 4 personen 
* 4x dubbelspel (DD, HD, 2x GD – of 4x HD – of 4x DD) 
* Beslissende wedstrijdtiebreak als 3e set + bij een stand van 40-40 beslissend 
punt 



 

 
 
* Je kunt Voorjaarscompetitie spelen én Zomeravondcompetitie spelen. 
Wanneer 
* 7 avonden in mei en juni 2017 op woensdagavond vanaf 19.00 uur 
Bijzondere bepaling van MTC zelf: slechts ruimte voor 2 teams 
 
 
Versoepeling reglement 
 
De KNLTB stelt met ingang van de voorjaarscompetitie 2017 de VCL van de 
thuisspelende clubs in staat om te kiezen voor ‘verkort’ spelen tijdens 
competitievormen waarbij dit niet de standaard is (muv de Eredivisie 
gemengd). Dit houdt in : bij een stand 40-40 wordt een beslissend punt 
gespeeld en een wedstrijdtiebreak (t/m 10) als vervangende derde set in alle 
partijen. 
Een aantal clubs heeft te maken met een tekort aan banen (vooral in de 
weekenden) en met het invoeren van verkort spelen ontstaat er meer ruimte. 
Bij onze club is dit echter niet aan de orde en daarom zullen wij in 2017 nog 
niet overgaan tot het invoeren van verkort spelen op ons park. 
 
 
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie moet meestal in de 1e week van 
december door de VCL gedaan worden. 
Op dit moment hebben we echter voor de voorjaarscompetitie 2017 nog geen 
totaal overzicht van de KNLTB ontvangen. 
Zodra dit er wel is zullen we dit zo snel als mogelijk publiceren. 
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