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Van de redactie 
In deze editie van de nieuwsbrief lees je informatie vanuit het bestuur, een 
oproep voor een penningmeester, de nieuwe trainer die zich voorstelt, nieuws 
van de jeugdcommissie en een verslag van het Radboud toernooi. 
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar 
rravenschot@live.nl  
 
Van de bestuurstafel 
Nieuwe penningmeester? 
Op de bestuursvergadering van 4 september jl. heeft onze penningmeester 
Henk Veentjer aangegeven om er na dit seizoen mee te stoppen.                                  
Leeftijd (70 jaar) en tijdsduur (ruim 20 jaar gedaan) waren zijn belangrijkste 
motivaties voor deze mededeling. Het bestuur respecteert het besluit van 
Henk, maar vindt het ontzettend jammer om deze ervaren bestuurder straks te 
moeten missen.                                                                                                                          
Ja…….. en wie gaat dit (financiële) stokje overnemen?                                             
Het bestuur gaat op zoek naar een geschikte opvolger, maar leden die interesse 
hebben kunnen zich ook aanmelden bij één van de bestuursleden. 
 
Nieuwe tennistrainer 
Zoals eerder bekend gemaakt stopt de huidige tennistrainer Bas de Wit met 
lesgeven bij onze club. De nieuwe trainer is Johan Meijer. Bij de jeugd is hij 
reeds per 3 september begonnen en de senioren starten in oktober.                            
Lees meer informatie over Johan en zijn lessen in zijn introductieverhaal. 
 
Prachtig toernooi 
Het Radboud Vermeulen Dubbeltoernooi is weer voorbij en we kunnen 
terugkijken op een zéér geslaagd evenement.                                                                           
Er waren 3 grote SUCCESFACTOREN die daar voor gezorgd hebben:                           

1. Véél sportieve en gezellige tennissers/sters (260 deelnemers) 
2. Fantastisch organisatieteam   (ca 40 vrijwilligers) 
3. Prachtig weer                                                 

Iedereen ontzettend bedankt voor zijn bijdrage en medewerking. Lees voor 
meer informatie het verslag van de wedstrijdcommissie. 
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Nieuwe clubtrainer stelt zich voor 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Johan Meijer. Ik heb al ruim 30 jaar ervaring als tennistrainer. 
Samen met mijn vrouw en twee dochters (Indy 16 jaar) en (Luna 13 jaar) zijn 
we woonachtig in Noord Scharwoude.  
Op mijn 6de jaar ben ik begonnen met tennissen op TC Egmond aan Zee. Voor 
deze club heb ik vele jaren competitie gespeeld en daarnaast in de regio veel 
meegedaan aan toernooien. Dit heeft me gebracht tot een jarenlange 
speelsterkte van 2-3. 
De passie voor het tennisspelletje was zo groot dat ik al op mijn 19e besloot om 
er mijn beroep van te maken en de opleiding tot tennisleraar te volgen. Ik ben 
in de afgelopen jaren bij een aantal tennisclubs hoofdtrainer geweest en heb 
hierdoor veel ervaring met het lesgeven op elk niveau: van jeugd tot senioren, 
maar ook wedstrijdspelers van alle leeftijden en niveaus.   
Een van de hoogtepunten uit mijn carrière als tennisleraar is een 24-uurs-
durende Tennismarathon die ik samen met mijn collega organiseerde op 
tennisvereniging De Dog in Uitgeest. We hebben 24 uur lang getennist om geld 
in te zamelen voor het goede doel: Stichting Terre. Dit is een stichting die 
wetenschappelijk onderzoek ondersteunt van therapieën voor kinderen met 
het Rett-syndroom (een neurologische stoornis die vooral bij meisjes 
voorkomt).Dit heeft ruim € 5.000,- opgebracht. 
Ik ben een trainer die er van overtuigd is dat voor iedere tennisser die het 
beste uit zichzelf wil halen, het belangrijk is om te trainen. Verder ben ik 
iemand die veel vragenderwijs doet. Ik vind het belangrijk dat de tennisser 
weet waar hij/zij mee bezig is zodat hij/zij zich meer bewust wordt van het 
mooie spel tennis. 
Vanaf 1 september 2018 ga ik als trainer voor tennisschool Kennemerland aan 
de slag bij tennisvereniging Medemblik. Ik verheug me op de samenwerking 
met de tennisschool en de tennisclub. 
 
Groetjes, Johan 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Verslag Radboud toernooi 
Het is weer voorbij..... het Radboud Vemeulen Schildersbedrijf Toernooi 2018. 
En dan mogen wij als wedstrijdcommissie weer een stukje voor de nieuwsbrief 
schrijven. Zoveel gebeurd, zoveel gezien: hoe maak je hiervan een leuke 
samenvatting die de sfeer van de hele week weergeeft?  
Allereerst: de vele uren van inspanning die alle vrijwilligers van MTC hebben 
geleverd om het Radboud Toernooi weer tot een succes te maken.  
Daarnaast: ondanks dat het nog zomervakantie was waren er echt veel 
deelnemers aan het toernooi dit jaar.  
En als laatste: een feestavond op vrijdagavond met live-muziek van Michael 
Nobbe.   
Was dit alles een succes? Jazeker! 
Het was leuk om van veel deelnemers én toeschouwers te horen dat zij hebben 
genoten van de mooie partijen en de gezellige sfeer op ons park. De feestavond 
met het live optreden was geslaagd en ging tot in de late uurtjes door.  Als 
afsluiting werd het finale weekend druk bezocht, was het fantastisch weer en 
werden er spannende finalewedstrijden gespeeld. De uitslagen van alle partijen 
kun je vinden op www.toernooi.nl en foto's van de finaledag vind je door op de 
volgende link te klikken: www.medemblikkertennisclub.nl  
 
Balen dat je dit alles hebt gemist? 
Maak je niet druk, je hebt een herkansing in oktober dit jaar! Dan staan de 
clubkampioenschappen herendubbel en damesdubbel op de agenda en gaan 
we er weer wat leuks van maken. 
 
 
Clubkampioenschappen 
Het tweede deel van de MTC clubkampioenschappen 2018 nadert. 
Je kunt je inschrijven voor Damesdubbel of Herendubbel. 
Mocht je geen tennismaatje kunnen vinden, geef dit dan aan ons door via 
medemblikkertennisclub@gmail.com. Misschien kunnen wij je koppelen. 
 
Via de onderstaande link kun je je inschrijven voor de clubkampioenschappen 
(dames/herendubbel) 
MTC Club Kampioenschappen Dubbels en Jeugd 2018 
Hopelijk tot dan! 
De wedstrijdcommissie 
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Tennisclinic op zaterdag 1 september 
Tijdens het Radboud toernooi was het zover, de tennisclinic ter kennismaking 
van onze nieuwe tennisleraar Johan Meijer. 
De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd, want het zonnetje scheen 
volop over het tennispark. Samen met zijn 16-jarige dochter Indy heeft Johan 
een leuk speels parcours uitgezet. Met behulp van ballonnen, hoepels en 
strandballen werd de jeugd ruim een uur sportief vermaakt. Tussendoor nog 
een lekker glaasje limo en als afsluiter..........patat met een snack en appelmoes. 
Wij als jeugdcommissie, maar ook namens Johan, spreken van een geslaagde 
middag!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Even voorstellen 
Dan wil ik ook meteen van de gelegenheid gebruik maken om mij aan jullie 
voor te stellen. Al denk ik dat de meeste mensen mij wel kennen. Mijn naam is 
Marieke Pot, getrouwd met Sebastiaan en moeder van Jasmijn, Roosmarijn en 
Annelot. Woonachtig en werkzaam in Medemblik en al enige jaren lid van onze 
tennisclub. Toen mij gevraagd werd om mij aan te sluiten bij de 
jeugdcommissie heb ik daar enthousiast ja op geantwoord. Ik vind het 
belangrijk om mijn bijdrage aan de club te kunnen leveren. En hoe leuk is het 
om dat op deze manier te kunnen doen.  
 
Groeten Marieke Pot 
namens de jeugdcommissie MTC 
 
Ouder-kind toernooi 
Afgelopen zondag 9 september hebben we het Ouder-kind toernooi weer 
mogen organiseren. 
Met een opkomst van 9 koppels werd iedereen in de kantine warm ontvangen 
met een glas limo voor de kids en thee/koffie voor de vaders en moeders. 
Nadat de indeling bekend was gemaakt zocht iedereen zijn plekje op de baan 
om gezellig te gaan tennissen. De partijen waren zo goed mogelijk op 
speelsterkte van de jeugd ingedeeld. Het was voor de volwassenen nog echt 
wel een leuke uitdaging om het spel met de jeugd te spelen. 
 
Het weer was top, met een heerlijk zonnetje hebben we meerdere partijen 
gespeeld.  
 
Terug in de kantine stond de limo met wat lekkers alweer klaar en werden al 
onze toppers op een medaille getrakteerd! Kortom, weer een leuke ochtend 
voor jong en oud die zeker voor herhaling vatbaar is.  
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