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Van de redactie
In deze editie van de nieuwsbrief lees je een bericht van de voorzitter,
belangrijk nieuws omtrent Coronaregels die gelden in de kantine, een bericht
van de activiteitencommissie, een verslag van de piramide commissie, een
berichtje van de jeugdcommissie en informatie over de Grote Club Actie.
Neem even de tijd om alles door te lezen, zodat je op de hoogte bent van wat
er speelt binnen de vereniging.
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar
rravenschot@live.nl
Stukjes graag aanleveren in Word, met lettertype Calibri, lettergrootte 14.
Van de voorzitter
“Wat hebben we toch een mooi cluppie!”
Dat waren de woorden van onze oudste actieve tennisser Piet Haakman, na
afloop van enkele zéér geslaagde evenementen in de afgelopen weken. Met
heel veel plezier heb ik zelf ook deelgenomen en gekeken naar sportieve,
spannende en mooie tennispartijen. En natuurlijk ook gezellig nagezeten.
Het begon allemaal met het Radboud Vermeulen toernooi. Helaas wat minder
deelnemers dan andere jaren, maar zeker niet minder geslaagd. Tijdens dit
toernooi werd op de vrijdagmiddag het 65+ Event gespeeld. Evenals
voorgaande jaren was dit ook nu weer “volgeboekt”. Met mooi weer en
enthousiaste “veteranen” was het een prachtige middag. Aansluitend op de
toernooiweek zijn de finales van de Beers-Bokaal gespeeld. Het werden
allemaal spannende 3-setters. Zondagmiddag 12 september was de
prijsuitreiking en labeltennis voor iedereen. Met een drankje, b.b.q. en een
muzikaal optreden van onze oudste tennisser (Piet) werd dit festijn afgesloten.
IEDEREEN DIE HIER AAN MEE HEEFT GEWERKT, ONTZETTEND BEDANKT!
De komende 7 weken wordt er weer competitie gespeeld, waaraan deze keer
14 teams deelnemen. Dat betekent dus weer héél veel tennis in de weekenden.
En voor degenen die er niet aan mee doen, kom gerust eens kijken en geniet
van de mooie/spannende partijen die er ongetwijfeld gaan komen.
De voorzitter

Van de bestuurstafel
Coronatoegangsbewijs
Vanaf 25 september vervalt de 1,5 meterregel, maar voor het gebruik van de
horeca is in sportkantines een coronapaspoort noodzakelijk.
Wat betekent dit voor onze kantine?
Voor personen van 13 jaar en ouder die in de kantine zitten/staan is een
coronapaspoort nodig.
Voor afhalen van drankjes of hapjes aan de bar en op het terras is GEEN
coronapaspoort nodig. Dit geldt ook voor kleedkamers en toiletten.
Iedereen kan middels de CoronaCheckApp hier op gecontroleerd worden.
Als er geen bardienst of toezichthouder aanwezig is om het te controleren,
is het je eigen verantwoording of je wel/niet in de kantine komt.
Algemene Ledenvergadering
Na meerdere keren te zijn uitgesteld staat de jaarlijkse ledenvergadering
gepland op 11 oktober a.s. (Noteer deze datum vast in de agenda). Binnenkort
ontvang je hiervoor de uitnodiging en de agenda. Belangrijk punt op deze
agenda is de nieuwe contributie- en dienstenregeling voor 2022.
Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen zijn dit jaar gepland om na de competitie te doen.
De data hiervoor zijn maandag 8 t/m vrijdag 19 november.
Meer informatie hierover volgt spoedig op de website en via de mail.
Het Bestuur

Activiteitencommissie
Beste leden,
In coronatijd is er een prachtige appgroep 'Vrijdag Labelavond' ontstaan om de
labelavonden vorm te geven, waardoor velen heerlijk gespeeld hebben op
veelal rijk gevulde banen. Nu de maatregelen allemaal versoepelen zou je ook
kunnen denken dat we terug zouden gaan naar de normale spontane vrijdag
labelavonden.
Door alle uitgestelde competities, mag de club zich rijk rekenen met actieve
leden die hieraan aan meedoen. Ook op de vrijdagavond. Dit houdt in dat er op
vrijdag meestal 1 baan vrij beschikbaar is, voor te labelen dus. Wij melden u nu
dat het opgeven dus voorlopig (gedurende de competitie) via de app blijft
gaan. Eén iemand van de commissie zal de indeling maken en eventueel als dat
nodig is aanwezig zijn, zeker wanneer deze persoon meespeelt.
De activiteitencommissie is opzoek naar nieuw creatief, aanpakkend en
organisatorisch talent om verder te brainstormen voor actieve activiteiten
buiten de labelavonden om. Wij weten zeker dat er leden onder ons bevinden
die zich hierin kunnen vinden! U kunt zich richten tot Rick: 06-25167822
Voor alvast in de agenda: na de competitie organiseren wij op vrijdagavond 5
november een klein intern After Halloween-toernooitje binnen de club! De
avond begint om 20.00 uur. Wij gaan ervan uit dat u ook komt! Opgeven is
daarbij handig, via Rick 06-25167822 of via de Labelavond App! ;-)
Groetjes
Noortje, Henri, Rick en Tristan

Piramide nieuws
Op zondag 12 september hebben we de BeersBokaal
afgesloten met labeltennis, een BBQ en natuurlijk de
prijsuitreiking van de drie finales. Met deelnemers en
belangstellenden hebben we er met prachtig weer een
heerlijke sportieve en gezellige middag en avond van
gemaakt.
Om 14:00 uur werd iedereen ontvangen met een kop koffie of thee en een
waar BeersBokaal gebakje. Na de koffie werd het tijd om de pasjes te husselen
en twee rondes te tennissen. Nadat de twee rondes uitgespeeld waren was het
tijd voor de prijsuitreiking van de drie categorieën uit de BeersBokaal. Het was
mooi te zien dat men bij elke categorie tot het uiterste moest gaan om tot een
winnaar te komen, bij alle drie de categorieën
waren namelijk drie sets nodig. Voordat de prijzen
werden uitgereikt was er voor de heer en dame
die de meeste partijen gespeeld had in de
BeersBokaal een stimuleringsprijs in de vorm van
een bon voor een gratis racket bespanning bij “De
Groot bespanservice” van Manuel de Groot. Die
ging dit keer volledig naar de fam. Wagenaar.
Petra en Henry hadden allebei 10 wedstrijden in
de BeersBokaal gespeeld, gefeliciteerd met jullie
prijs.
De herendubbel werd op woensdag 8 september
gespeeld door Ron Lambarts & Ed Bobeldijk tegen Piet Meurs & Walter
Oranjeboom. Ron en Ed deden dit jaar voor het eerst mee en wisten het gelijk
tot de finale te schoppen. De zenuwslopende finale werd na een driesetter (26, 6-2, 6-4) gewonnen door Ron en Ed, gefeliciteerd heren.
Op vrijdag 10 september zijn de twee andere finales gespeeld,
de damesdubbel en gemengd dubbel. De damesdubbel werd
gespeeld door Annemiek Laan & Helen Kraakman tegen Sandra
Edens & Odette Langedijk. Sandra verving Lindy omdat die
verhinderd was. Deze zinderende finale werd na drie sets (6-1,
5-7, 6-1) gewonnen door Annemiek en Helen, gefeliciteerd
dames. Helaas was Annemiek verhinderd om haar prijs samen
met Helen in ontvangst te nemen.

De gemengd dubbel werd gespeeld tussen
Ronald Kraakman & Natascha Edens tegen Piet
Meurs & Anniek Laan. Piet verving Siem omdat
ook die verhinderd was om de finale te spelen.
Finales als deze zie je niet vaak, drie sets
waarvan er twee beslecht werden met een tiebreak. Piet en Anniek hadden het geluk aan hun
zijde en wonnen (2-6, 7-6, 6-7) deze spannende
partij, gefeliciteerd allebei.
Onder het genot van een drankje en een heerlijke
BBQ werd de dag voldaan afgesloten. De
organisatie van de BeersBokaal heeft toegezegd
om na de najaarscompetitie weer te starten met
een nieuwe editie van deze piramide-competitie.
De piramidecommissie wil iedereen bedanken voor
weer een geslaagde BeersBokaal.
Groetjes de Piramidecommissie
Maarten, Natascha, Stefan, Ryanne, Peter, Wilfried
Jeugdcommissie
De lessen zijn alweer een maandje aan de gang en we zitten inmiddels op 10
lesgroepen. Hier zijn we heel blij mee!
Er zijn twee teams die meedoen met de competitie en 1 team heeft de eerste
winstpunten binnen. Het andere team speelt zondag hun eerste wedstrijden.
Binnenkort zal er nog een vriendjes en vriendinnetjes moment voorbij komen,
dus hou goed de app groepjes in de gaten!

Wij doen mee!!

Vanaf zaterdag 18 september 2021 mogen alle jeugdleden langs familie,
vriendenen buren gaan om loten te verkopen van de Grote Club Actie voor de
Medemblikker Tennis Club!
Jullie kunnen kiezen uit 1 t/m 5 loten en de kosten zijn €3,- per stuk. Van dit
bedrag gaat 80 % naar de club. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee en willen
wegaan gebruiken om de activiteiten voor de jeugd nog leuker te maken!
Mochten jullie nu een jeugdlid gemist hebben, kunnen jullie altijd nog
een lotkopen via onderstaande link of op de QR code:
https://lot.clubactie.nl/lot/medemblikker-tennis-club/130564

Jullie hebben tot 15 november de tijd om een lot(of meer) te
kopen! Er verschillende prijzen te winnen, maar de hoofdprijs is
€100.00,-!De trekking vindt plaats op 8 december 2021.
Namens alle jeugdleden en de jeugdcommissie: alvast bedankt!

