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Nieuwsbrief 3 een feit 
 
Beste leden van MTC, 
 
Voor je ligt alweer de 3

e
 nieuwsbrief van MTC. Ook dit keer 

weer vol met tennisnieuws, de vaste rubriek ‘In de 
spotlights’ en de sponsor van de maand. Veel leesplezier! 
 
Emmely, Marèll, Richtje 
 

 
Vrijdagavondcompetitie 
  
Op vrijdag 20 november start de vrijdagavondcompetitie. In 
totaal hebben zich 22 koppels ingeschreven. De planning is 
te vinden op toernooi.nl. We wensen alle deelnemers veel 
plezier en succes!  
Hieronder nog kort even de spelregels op een rijtje: 
 

1. Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro. Graag op de 
eerste speeldag betalen bij de wedstrijdleiding. 

2. We spelen twee rondes; 1
e
 ronde van 19.00 tot 

20.30 uur, 2
e
 ronde van 20.30 tot 22.00 uur. Zorg 

dat je op tijd aanwezig bent! 
3. We spelen op tijd met reguliere telling. Dus om 

twee gewonnen sets. Lukt het niet om binnen de 
tijd de wedstrijd te beslissen, dan wint degene die 
in de onafgespeelde set voorstaat, mits met 
minimaal twee games verschil. 

4. Na de wedstrijd geef je de stand door aan de 
wedstrijdleiding. De stand wordt bijgehouden op 
toernooi.nl.  

5. Wedstrijden zijn ingedeeld op speelsterkte, mix en 
dubbel tegen elkaar. 

6. Wanneer je niet kunt, dan regel je tijdig vervanging 
via de wedstrijdleiding. 

 

In de spotlights [1] 
 

Elsa Lok 
 
Wat doe je in het dagelijks 
leven? 
Ik ben ziekenverzorgster bij 
Zorggroep Meander. 
 
Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Alleenstaand met drie jongens.  
 

Kun je wat meer vertellen over je tenniscarrière? 
Ongeveer twintig jaar geleden ben ik al begonnen met 
tennis. Ik heb ook een aantal jaren competitie gespeeld, 
maar speel nu alleen nog maar recreatief. 
 
Hoe vaak sta je gemiddeld op de tennisbaan? 
Eén keer in de week op maandagavond. Ik tennis al jaren 
met dezelfde dames. Erg gezellig! 
 
Nog andere sporten of hobby’s? 
Ik houd erg van fietsen, wandelen en lezen. 
 
Welk beroep zou je wel eens een dag willen doen? 
Ik vind mijn eigen beroep erg leuk, ik zou niet weten wat ik 
anders zou willen doen. 
 
Favoriete drankjes? 
Koffie, sinas, crystal clear. 
 
Bang voor…? 
Kleine ruimtes, zoals een lift. 
 
Aan wie geef je het stokje door? 
Gina Tjakkes. Met haar tennis ik op de maandagavond. 
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Geslaagd ouder-kindertoernooi 
 
Zondag 25 oktober vond een ouder-kindtoernooi plaats. Er 
waren in totaal 36 deelnemers: seniorleden met een 
zoon/dochter/neefje/nichtje en jeugdleden met hun 
vader/moeder. In drie poules, gebaseerd op leeftijd en 
ervaring, werd gestreden om de winst. Iedereen had veel 
plezier en het mooie weer speelde daar zeker een 
belangrijke rol bij!  
 

Zoals bij elke wedstrijd kan 
er maar één winnaar zijn. 
Binnen elke poule werd 
gekeken wie de meeste 
wedstrijden had gewonnen. 
Bij de jongste deelnemers 
ging de winst naar Selwin 
Herbers met zijn moeder 
Liana Herbers. De tweede 

poule werd gewonnen door Max Palmans met zijn vader 
Michel Palmans. Stan Luchjenbroers won met zijn vader 
Rudi Luchjenbroers de poule voor de oudste deelnemers. 

 

Tennissen in de winter 

 
De winter staat voor de deur. Maar dankzij onze 
smashcourt ondergrond kan er bij MTC ook in de winter 
gewoon worden getennist! In sommige gevallen, zoals bij 
sneeuw en opdooi, kun je echter niet tennissen. In dat geval 
informeren wij jou daar tijdig over via onze website, 
www.mtc-musselkanaal.nl en onze Facebookpagina.  

Sponsor van de maand 

In de spotlights [2] 
 

Gina Tjakkes 
 
Wat doe je in het dagelijks 
leven? 
Ik werk twee dagen als 
praktijkopleider en twee 
dagen als verzorgende op een 
psychogeriatrische afdeling bij 
Stichting Zorgcentrum De 
Blanckenborg te Blijham. 
 
Verliefd, verloofd, getrouwd? 

Ik ben tot over mijn oren verliefd………..op mijn kleinzoon! 
Hij heet Liam. Hij is nu negen maanden oud en het is zo’n 
schatje! 
 
Kun je wat meer vertellen over je tenniscarrière? 
Ik ben begonnen met tennissen toen ik veertig jaar was. 
Daarvoor leek tennissen mij helemaal niet leuk. Ik was toen 
meer te vinden in de sportschool. Eenmaal met tennissen 
begonnen, was ik niet meer te stoppen en bijna dagelijks te 
vinden op de tennisbaan. Niet alleen het tennissen is leuk, 
maar ook de gezelligheid eromheen. 
 
Hoe vaak sta je gemiddeld op de tennisbaan? 
Veel te weinig! Dat is ook te zien aan mijn rating, die wordt 
elk jaar lager. Van 6 naar 7 en nu zelfs 8. Maar… dit jaar 
hebben Herman en ik bewezen dat je met ‘slecht’ tennis 
toch tweede kunt worden tijdens de 
clubkampioenschappen.  
 
Nog andere sporten of hobby’s? 
Wat ik nog meer leuk vind is: wandelen, fietsen, fotografie, 
vakanties, theater, sauna, bloemschikken, gezellig op een 
terrasje zitten, dagjes uit, stedentrips en lekker eten met 
leuke en gezellige mensen. 
 
Welk beroep zou je wel eens een dag willen doen? 
Ik zou wel een dagje in het ochtendprogramma van Mattie 
& Wietze op Q-music willen meedoen. Ik zou dan ook hun 
kwaliteiten willen hebben.  
 
Favoriete drankjes 
Hahahaha… hetzelfde als Herman. Wat was dat ook alweer: 
cola en sinas? 
 
Bang voor… 
Ik ben bang voor wespen. Zeg maar doodsbang. In de 
maand augustus zit ik dus het liefst binnen te eten. 
 
Ik geef het stokje door aan… 
Ik geef het stokje door aan één van onze nieuwe leden: 
Geert Dol. Waarom? Dan leren we hem ook meteen wat 
beter kennen! 
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In de spotlights [3] 
 

 Geert Dol 
 
Wat doe je in het dagelijks 
leven? 
Ik ben procesoperator bij AFB 
Internationaal. 
 
Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Samenwonend met Lidy Bunt. 
 

Kun je wat meer vertellen over je tenniscarrière? 
Ik ben begonnen met tennissen in 1992 en gestopt in 1997 
wegens andere werkzaamheden. Sinds acht weken ben ik 
weer actief aan het tennissen, met heel veel plezier! 
 
Hoe vaak sta je gemiddeld op de tennisbaan? 
Als het kan sta ik gemiddeld twee à drie keer per week op 
de baan. 
 
Wat is de leukste tennispartij die je hebt gespeeld? 
Ik vind alle partijen leuk, maar vooral de wedstrijden die ik 
met mijn zoontje Gydo speel. 
 
Ik zou graag eens willen tennissen met… 
Met iedereen die maar wil! 
 
Nog andere sporten of hobby’s? 
Ik houd van veel sporten, vooral van voetbal en darten. 
 
Welk beroep zou je wel eens een dag willen doen? 
Ik zou wel een dagje bierbrouwer willen zijn! 
 
Ik ben fan van… 
Topsporters die het maximale uit hun carrière halen. 
 
Favoriete drankjes 
Shandy en ranja. 
 
Bang voor… 
De dokter. 
 
Wil je verder nog iets met de MTC-leden delen? 
Na jaren niet getennist te hebben en nu weer lid bij MTC te 
zijn, voel ik me meteen zeer op mijn gemak. Het is alsof ik 
nooit ben weggeweest. 
 
Ik geef het stokje door aan… 
Mark Norder. 

 
 
 
 
 

MTC succesvol in najaarscompetitie 

 
Met acht teams was MTC goed vertegenwoordigd in de 
najaarscompetitie. De prestaties van deze teams waren 
zeer goed! MTC leverde maar liefst vier kampioenteams: 
het dames 1 team, dames 2 en de beide mixteams. Van 
harte gefeliciteerd!  

 
Ook de andere vier teams hebben goed gepresteerd. Het 
heren 1 team werd 2

e
, het heren 2 team werd 5

e
, het 

dames dubbel team (donderdag) werd 2
e
 en het heren 

dubbel 50 + team (vrijdag) werd 3
e
. 

 
 
 

 

GRAAG TOT ZIENS OP DE TENNISBAAN! 


