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Tennisseizoen na zomer weer volop in 
gang 
 
Beste leden van MTC, 
 
Voor je ligt de tweede nieuwsbrief van MTC! Inmiddels zijn 
alle scholen en bedrijven weer gestart en ligt de 
zomervakantie voor de meesten van ons alweer achter ons. 
De tennislessen op de maandag en donderdag zijn weer van 
start gegaan en ook zal binnenkort de najaarscompetitie 
beginnen. In deze nieuwsbrief lees je welke teams daaraan 
deelnemen.  
 
In de zomer hebben verschillende MTC’ers meegedaan aan 
toernooien in de omgeving. De resultaten daarvan staan in 
deze nieuwsbrief. Daarnaast kun je lezen wie dit keer in de 
spotlights (hebben) (ge)staan en wie sponsor van de maand 
is.  
 
Kortom, weer een nieuwsbrief boordevol informatie en 
leuke wetenswaardigheden rondom tennis. Nog niet 
genoeg gelezen? Bezoek dan eens onze website (www.mtc-
musselkanaal.nl), volg MTC op Twitter of like ons op 
Facebook. 
 
Veel leesplezier! 
 
Emmely, Marèll, Richtje 
 

Clubkampioenschappen dubbel 
  
Van 21 t/m 27 september 2015 vinden de 
clubkampioenschappen dubbel plaats. Noteer deze week 
alvast in je agenda! Inschrijven is binnenkort mogelijk via 
www.toernooi.nl. Houd voor meer informatie onze website 
of onze Facebookpagina in de gaten! 

 

In de spotlights [1] 
 

Ria Westerman  
 
Wat doe je in het dagelijks 
leven? 
Planner bij de immigratie- en 
naturalisatiedienst. 
 
Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Getrouwd.  
 

Kun je wat meer vertellen over je tenniscarrière? 
Ik ben begonnen met tennissen toen ik 20 was, op Curaçao. 
Daarna heb ik bij verschillende verenigingen getennist, 
onder andere in Odoorn en Ter Apelkanaal. Ongeveer tien 
jaar geleden ben ik lid geworden bij MTC, omdat ik graag 
weer competitie wilde spelen.  
 
Hoe vaak sta je gemiddeld op de tennisbaan? 
Twee keer in de week. 
 
Nog andere sporten of hobby’s? 
Fietsen en skiën. 
 
Welk beroep zou je wel eens een dag willen doen? 
Ik zou wel willen ruilen met Floortje Dessing. 
 
Favoriete drankjes 
Ik lust alles. 
 
Grootste angst of bang voor? 
Heb ik niet. 
 
Aan wie geef je het stokje door? 
Ik geef het stokje door aan Bertina Drenth, waar ik op 
donderdag competitie mee speel. 
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Toernooiresultaten MTC in juni/juli 
 
LTC Oude Pekela 
1

e
 plaats: Ton/ Karin (GD7) 

2
e
 plaats: Arjan/Bernadette (GD7) 

 
Rackem Open (Klazienaveen) 
1

e
 plaats: Henk/Emmely (GD7) 

 
MTC 25+ (Musselkanaal) 
1

e
 plaats: Maarten/Alex (HD5) 

2
e
 plaats: Karin/Bernadette (DD6) 

1
e
 plaats: Rita/José (DD7) 

2
e
 plaats: Madeleen/Emmely (DD7) 

2
e
 plaats: Jordy/Karin (GD7) 

2
e
 plaats: Jan B./Riekus (HD8) 

2
e
 plaats: Marleen/Ans (DD8) 

 
Veendam Dubbel 
1

e
 plaats: Jordy/Sander (HD6) 

1
e
 plaats: Henk/Emmely (GD7) 

2
e
 plaats: Jordy/Bernadette (GD7) 

 
Ook de komende periode worden bij andere verenigingen 
toernooien georganiseerd waar leden van MTC aan 
deelnemen, zoals het Monnikentoernooi in Ter Apel in de 
eerste week van september. Op www.toernooi.nl vind je 
alle toernooien en de uitslagen. 
 

Najaarscompetitie 
 
In de tweede week van september start de 
najaarscompetitie. Van MTC doet daar een recordaantal 
teams aan mee, maar liefst acht! Dit zijn: 
 

 Dames Dubbel 1
e
 klasse donderdag: Bertina 

Drenth, Ria Westerman, José Becker, Antje 
Kremer, Gea Scheepstra. 

 Dames 1 3
e
 klasse zaterdag: Linda Groenewold, 

Lisette Hemmen, Dorieke Drenth, Wilma Mennega. 
 Dames 2 4

e
 klasse zaterdag: Karin Stevens, Richtje 

Rakers, Bernadette Grave, Maaike Brummer, 
Madeleen Vos, Marèll Manning. 

 Heren Dubbel 50+ 2
e
 klasse vrijdag: Freek Gerlach, 

Herman Heller, Gerard Heijne, Jaap Drenth. 
 Heren 1 3

e
 klasse zaterdag: Tom Niemeijer, Jordy 

Kral, Gertjan Verhoog, Ton Borgesius, Klaas Kamps. 
 Heren 2 3

e
 klasse zaterdag: Jos Hemmen, Arjan 

Mensies, Michel Palmans, Hilco Tjakkes, Richard 
Schmitz. 

 Gemengd 4
e
 klasse zaterdag: Henk Tieben, Mart 

Tieben, Emmely Muskee, Eline Manning. 
 Gemengd 4

e
 klasse zaterdag: Lucas Boelen, Ria 

Westerman, Herman Stevens. 
 
Via onze Facebookpagina en onze website houden we je op 
de hoogte van de te spelen wedstrijden. 

In de spotlights [2] 
 

Bertina Drenth 
 
Wat doe je in het dagelijks 
leven? 
Ik ben secretaresse bij het 
Drenhte College in Emmen. 
 
Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Ik ben getrouwd met Jaap. 

 
Kun je wat meer vertellen over je tenniscarrière? 
Van m’n 14

e
 tot mijn 34

e
 heb ik basketbal gespeeld bij MSK 

en Jahn 2. Daarna ben ik gaan tennissen, dus nu alweer zo’n 
twintig jaar.  
 
Hoe vaak sta je gemiddeld op de tennisbaan? 
Twee tot drie keer in de week. 
 
Nog andere sporten of hobby’s? 
Wandelen, fietsen en creatief bezig zijn (haken, breien, 
bloemschikken, meubeltjes pimpen, het huis gezellig 
maken, etc.) 
 
Welk beroep zou je wel eens een dag willen doen? 
Ik zou wel in een bloemenwinkel willen werken, de hele dag 
tussen die prachtige vormen, kleuren en geuren. Daar word 
ik echt vrolijk van! 
 
Favoriete drankjes 
Koffie, Rivella en af en toe een glaasje koffielikeur of een 
advocaatje met slagroom. 
 
Bang voor… 
Kikkers! Die bij schemering plotseling tegen mijn benen 
omhoog springen op ons tuinpad, brrrr….. 
 
Ik geef het stokje door aan… 
Elsa Lok. Ik sport al ongeveer 35 jaar met haar. Eerst samen 
basketbal gespeeld en daarna zijn we samen gestart met 
tennis. 

 
 
Sponsor van de maand 

 

GRAAG TOT ZIENS OP DE TENNISBAAN! 

 


