
 

   Nieuwsbrief  MTC     februari 2016 

Nieuws van de bestuurstafel 
 
Algemene ledenvergadering 15 maart 2016!!! 
Noteer in je agenda deze datum en wij verwachten je om 20.00 uur in onze 
kantine. In de eerste week van maart ontvangt iedereen een persoonlijke 
uitnodiging met de bijbehorende agenda. 
 
Bar- en oud papierdiensten 
Kijk op onze website (www.medemblikkertennisclub.nl)  naar “diensten” en vul 
de datum en tijd in, die jou het beste past. Voorkom problemen en discussies 
over tijdstippen die voor je worden ingevuld als je het niet zelf doet. Als lid van 
MTC heb je niet alleen rechten (om te tennissen) maar ook “plichten” om iets 
te doen. Met 2x per jaar enkele uren actief bezig zijn HELP je de club en 
BESPAAR je voor jezelf  € 50,-  
 
Aanpassingen park en clubhuis 
In de komende tijd gaat er weer het een en ander op ons park en aan het 
clubhuis gebeuren. 
-Groot onderhoud schilderwerk buitenzijde clubgebouw (feb/mrt) 
-Nieuwe plafonds in kleedkamers en toiletten (feb) 
-Nieuwe telborden op alle banen (feb/mrt) 
-Sanitair en tegelwerk in douches en toiletten vervangen/vernieuwen(okt/nov) 
 
Wijkentennistoernooi 2016 
Het 3e wijkentennistoernooi wordt gehouden van 29 maart t/m 3 april a.s. en 
de organisatie is alweer in volle gang. De teamcaptains zijn volop bezig om hun 
teams samen te stellen. Ben je nog niet gevraagd en wil je wel HEEL GRAAG 
mee doen, stuur dan even een berichtje naar simonevdveer@hotmail.com  
Je buurman/-vrouw en of kennis/vriend mag ook meedoen. 
Er zijn mooie aanbiedingen voor zowel bestaande als nieuwe leden. 
 
Informatiegids 2016 
Sinds enkele jaren hebben we een informatiegids voor senioren en junioren. In 
principe was deze alleen bedoeld voor nieuwe leden. Echter in de praktijk blijkt 
dat alle informatie die er in staat ook bijzonder nuttig is voor ALLE leden. 
Vandaar dat we hebben besloten om deze gids als een soort 
“bewaarexemplaar”  aan iedereen te verstrekken.  
Medio maart zal deze gids gereed zijn. 

http://www.medemblikkertennisclub.nl/
mailto:simonevdveer@hotmail.com


 

 
 
RWBC nieuws februari 2016 
Onze vereniging doet op dit moment met 3 teams (1 heren en 2 gemengd)  
mee aan de (KNLTB) Regionale Winter Buiten Competitie. 
Dit jaar geen last van strenge vorst of meters sneeuw, maar wel erg veel water. 
Daarom zijn nog niet alle wedstrijden gespeeld en is er druk overleg waar en 
wanneer er kan worden ingehaald. 
 
Het Heren team (Ramses, Richard, Sjoerd, Menno, Patrick) staat  met 3x winst, 
1x gelijk en 2x verloren in de middenmoot. 1e plaats zit er niet meer in. 
Het 1e gemengde team (Petra, Manon, Jeanette, Jack, Manuel) gaat als een 
speer. Sterker nog zij zijn met nog 1 wedstrijd te gaan al KAMPIOEN. 
23 punten voor, 1 punt tegen en de nummer 2 (die nog wel 2 wedstrijden moet 
spelen) heeft momenteel 14 punten voor en 6 tegen dwz het 1e team is niet 
meer in te halen. Klasse hoor, gefeliciteerd! 
Het 2e gemengde team (Siem, Frank, Raymond, Jolanda, Alies) staat ook in 
kansrijke positie voor de titel. 5 wedstrijden gespeeld en 5x gewonnen. Er moet 
nog wel tegen de nummer 2 gespeeld worden (slechts 1 punt verschil). 
Dat belooft dus een spannende (en wellicht beslissende) pot te worden. Deze 
wedstrijd wordt thuis gespeeld op 13 maart. Supporters zijn dan natuurlijk van 
harte welkom. De wedstrijden starten om 12.30 uur. 
 
KNLTB Voorjaarscompetitie 2016 
MTC gaat dit voorjaar met  14 teams (1x dinsdag, 2x donderdag, 2x vrijdag, 6x 
zaterdag en 3x zondag) deelnemen aan de KNLTB voorjaarscompetitie. 
In de volgende nieuwsbrief meer hierover. 
 
Spelregel-weetjes 
De netpalen mogen niet hoger zijn dan 1,095 m. Op sommige tennisparken ziet 
men de constructie van een aan of op een netpaal bevestigd telbord. Dit is 
officieel niet toegestaan. Volgens de regel moet dit telbord dan nl. geacht 
worden deel uit te maken van de netpaal, die daardoor dus aanzienlijk in lengte 
toeneemt. Omdat het echter een zeer praktische oplossing is om de telling 
goed zichtbaar bij te houden, wordt deze constructie oogluikend toegestaan, 
maar als vast obstakel (= vaste hindernis) beschouwd. Dit betekent dat degene 
die een bal tegen het telbord slaat –ook al komt de bal daarna in de goede 
speelhelft- het punt verliest. 
 

 



 

 

Even voorstellen 
Hoi! Mijn naam is Michelle van der Herberg en sinds kort houd ik mij bezig met 
het ledenbehoud en de ledenwerving binnen MTC Medemblik. Ik vind het een 
grote maar erg leuke uitdaging om mij hiermee bezig te houden en ervoor te 
zorgen dat dit goed verloopt. Heb je vragen over de diensten die je moet 
draaien, regels binnen het park, zoek je een tennismaatje of heb je een andere 
vraag? Schroom dan niet en mail mij via ledencomissie.mtc@gmail.com. Ik ga 
dan kijken wat ik voor je kan betekenen!  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook 
Sinds enige tijd heeft onze vereniging een eigen pagina op Facebook. Tamara 
en Michelle doen hun best om zoveel mogelijk up-to-date informatie op deze 
pagina te zetten. Zo staan er foto’s van activiteiten, maar ook aankondigingen 
van activiteiten op. Wanneer je op de pagina op “vind-ik-leuk” klikt krijg je 
vanzelf alle informatie op je eigen tijdlijn. 
Neem eens een kijkje op www.facebook.com/medemblikkertc   
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Word jij dit jaar clubkampioen? 
 
Alweer zin in de aankomende clubkampioenschappen? 
Het eerste deel van de clubkampioenschappen, enkel en mix vindt dit jaar 
plaats van zaterdag 11 juni tot en met zondag 19 juni.  
Het afgelopen jaar was er volop deelname, we zagen veel nieuwe gezichten en 
veel sportiviteit. 
Dit jaar willen we er weer een mooi evenement van maken. Houd je mail, de 
website en de nieuwsbrief in de gaten, zodra er ingeschreven kan worden 
maken we het kenbaar via deze wegen. 
Sportieve groet de WTC (wedstrijd tennis commissie). 
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