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De competitie is begonnen! Weliswaar nog niet voor alle teams doordat op veel vereni-

I n deze in fo

Van de redactie

Va n d e r e d a c t i e

Redactie: Marjolijn Haverkamp

gingen de gravelbanen nog niet klaar waren door het slechte weer van de afgelopen tijd,
maar de kop is er af! De verslagen kunt u lezen in deze Info
We hopen dat het nu goed weer blijft zodat we in een stuk door kunnen gaan!
De Info is een uitgave voor en door de leden. We zijn van plan om in de competitie tijd wekeljiks
een Info te versturen. Dat kan alleen met uw hulp! Het zou natuurlijk ook heel erg leuk zijn om in
die Info de wedstrijdverslagen van uw wedstrijden of die van uw kinderen te lezen. Dit kan prima
met foto’s!
Bij Meppel 6 hebben ze de afspraak dat iedere week een andere speler het verslag schrijft. Dat is
een prima idee dat zeker navolging mag vinden.
Stuur het verslag naar de redactie: marjolijn.haverkamp@hotmail.com voor woensdagmorgen
09.00 uur. Dan kan het nog mee in de Info die die week uitkomt.
De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor 14 mei. U gaat hier nog een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen, maar u kunt de datum vast in de agenda zetten.
Drie van de huidige bestuursleden gaan hun functie dan neerleggen en daarom ook een zeer dringend
oproep aan alle leden en ouders om er eens over na te denken een bestuursfunctie op te pakken.
De redactie
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Het bestuur heeft besloten om op 14 mei 2013 de Algemene Ledenvergadering te houden.

BBQ

Van het bestuur

Va n h e t b e s t u u r
Alle leden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Deze uitnodiging bevat de agenda
voor de vergadering en een korte toelichting op enige belangrijke punten. Na het versturen
van de uitnodiging zijn de notulen van 2012 en de verslagen van de diverse commissies
op de site van MLTC te vinden. Ook de jaarstukken van 2012 zijn dan door leden in te

Tennishal:
Sportpark Koedijkslanden 2
7944 PA Meppel
tel. 241622

zien op de site.
E-mailadressen:

Deze stukken zullen ook ter inzage in het clubhuis aanwezig zijn.
Belangrijk agendapunt is de invulling van de bestuursfuncties. Er zijn vier nieuwe bestuursleden
nodig en het huidige bestuur verwacht van de leden van MLTC dat die hierin ook hun verantwoording nemen. Als dit niet gebeurt, ontstaat er een situatie waarin het voortbestaan van MLTC in
gevaar komt.
Tijdens de vergadering zullen een aantal trainers een plan naar voren brengen om meer faciliteit
voor de jeugdleden te creëren en tegelijkertijd de saamhorigheid binnen te vereniging te bevorderen.
De uitnodiging zal op een later tijdstip nogmaals op de site worden gepubliceerd. Als u geen
persoonlijke uitnodiging ontvangt dan is het misschien handig om bij de ledenadministratie ,
ledenadministratie@mltc.nl, uw e-mail gegevens te controleren.

MLTC: info@mltc.nl
Redactie: marjolijn.haverkamp@hotmail.com
Trainers: trainers@mltc.nl
Ledenadm.: ledenadministratie@mltc.nl
Rek.nr.: Rabobank 37.18.78.373

Grafische verzorging digitale info:

drukkerijkleen
grafisch

veelzijdig
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Bestuursleden gezocht!!
Draag je MLTC een warm hart toe?
Wil je je steentje bijdragen aan het besturen van de club?

Rita van Elp
Tuinontwerp
en adviesburo

Bestuursleden gezocht

Heb je zin om de komende tijd te helpen MLTC te laten bloeien en het clubgevoel

Kon. Julianaweg 16
8375 AC Oldemarkt
Tel. 0561-452236
Mob. 06-11463502

weer terug te krijgen?
Heb je een heel klein beetje vrije tijd over om MLTC te helpen?
Je aanmelding voor het bestuur hoeft niet voor een speciale functie te zijn. Na de ALV zullen we in
het bestuur de taken met elkaar verdelen. Je voorkeur aangeven kan natuurlijk wel!
Wil je weten wat er van je verwacht wordt en wat je van MLTC kan verwachten?
Neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden per telefoon (Marjolijn Haverkamp 06
53 53 74 53) of mail of spreek een van hen aan op de club!
Wil je niet in het bestuur, maar toch iets betekenen voor MLTC? Denk na over een functie in een
commissie (jeugdcommissie, technische commissie, wedstrijd- en toernooicommissie, redactie Info,
parkonderhoud) en meld je aan! Je kunt je ook aanmelden om sporadisch te helpen op info@mltc.nl.

Bestuursleden

g e zo c h t ! !

VOOR AL UW
LEKKERE SNACKS
NAAR...

JOPIE’S BIKBAR
Parallelweg Meppel
(onder Bekingbaanviaduct)

De mooiste
dameskleding
van heel drenthe!!
Assen
Hoogeveen
Meppel
Zwolle
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Te n n i s d a g e n

O p e n T e n n i s d a g e n m lt c
groot succes!!!

TECHNISCH INSTALLATIE BURO BV
TECHNISCH INSTALLATIE BURO BV

Bel Bakker...
...dat installeert Beter!

Op 24 maart 2013 werd er bij MLTC een Open Tennis dag georganiseerd. Van 14.00 uur
tot 16.00 uur kon iedereen die wilde weten of tennis wat voor hem of haar is, dit proberen

Bakker Installatieburo.
Een Prestatie in Installatie!
Industrieweg 32 0522-253
250
7944 HS Meppel

op de banen van MLTC.
Door het koude weer waren de buitenbanen nog
niet bespeelbaar dus werd er binnen getennist.
Senioren die direct lid werden of in de week na de Open Tennisdag konden gebruik maken van de
speciale aanbieding (lidmaatschap 2013 Euro 100,-- en een gratis tennis racket). Hiervan werd grif
gebruik gemaakt. De Open Tennis dag heeft MLTC maar liefst 26 nieuwe leden opgeleverd. Allemaal
enthousiaste mensen die er zin in hebben om een lekker balletje te slaan. Het gaat om mensen die
vroeger al eens tennisten, daar om wat voor reden dan ook mee zijn gestopt en nu het tennis weer
op gaan pakken maar ook om mensen die met tennis gaan beginnen. In ieder geval allemaal even
enthousiast om bij MLTC te gaan spelen. Wij wensen ze heel veel plezier bij onze club!

•
•
•
•
•

Kantoorartikelen
Kantoormeubelen
Kopieermachines
Kantoormachines
Faxapparatuur

•
•
•
•

Projectinrichting
Telecommunicatie
Automatisering
Opleidingen

MEPPEL ZWOLLE EMMELOORD EMMEN HOOGEVEEN

Industrieweg 9 • Postbus 26, 7940 AA Meppel
Tel. 0522 - 257111 • Fax 0522 - 260423
www.noordhuis.nl • e-mail: info@noordhuis.nl

Noordhuis maakt ’t u
makkelijk op kantoor

Zon
dagmorgen ontbijt
Zondag morgen ontbijt
Zondag
morgen
ontbijt
Op zondag
morgen
08.15 uur staat het ontbijt klaar voor de spelers van ALLE thuisspelende teams.

Op zondag morgen 08.15 uur staat het ontbijt klaar voor de spelers van ALLE thuisspe-
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klaarJUMBO
voor deMeppel.
spelers van ALLE thuisspelende teams.
Deze
competitie
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dit ontbijt
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lende teams.

Deze
competitie
dit ontbijt
gesponsord
door
Meppel.
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blij mee
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ontbijt is al
eenJUMBO
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traditie die erg goed is voor de
onderlinge
band
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teams!
Deze competitie
wordt
ontbijt
gesponsord door JUMBO Meppel.
Daar zijn we heel blij mee want het ontbijt is al een jarenlange traditie die erg goed is voor de
onderlinge
van
teams!
Dus
het
zodewillen
zeggen:
Daar wij
zijnzouden
we band
heel blij
mee
want
het
ontbijt is al een jarenlange traditie die erg goed is voor de
onderlinge band van de teams!
Dus wij zouden het zo willen zeggen:
Dus wij zouden het zo willen zeggen:

Ontbijt

www. mltc . nl
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Heerengracht 3 Meppel
0522 - 25 26 26

Voor al uw inlijstwerk
en al uw kunstschildersbenodigdheden
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Blessures tijdens tennis
Op een sportblessure zit niemand te wachten, maar jaarlijks krijgen ongeveer 1,5 miljoen

ADAM MENSWEAR
Hoofdstraat 1
MEPPEL
Tel. 0522-252496

mensen in Nederland hiermee te maken. Wanneer we kijken naar tennis, blijkt dat 24%
van de tennissers tijdens de voorjaarscompetitie een blessure oplopen. Daarbij zien we dat
56% van deze blessures acuut ontstaat.
Tijdens tennis komen de volgende blessures het meeste voor:
1. Elleboog (peesontsteking) 16%
2. Onderbeen (spierscheur en spierkramp) 13%
3. Schouder (peesontsteking en slijmbeursontsteking) 12%
4. Enkel (verzwikking/verstuiking/bandletsel) 8%
Daarbij zie we dat vrouwen vaker geblesseerd raken dan mannen. Geblesseerde spelers hebben
gemiddeld een lager speelniveau dan niet-geblesseerde spelers. Spelers die eerder ernstige of
herhaaldelijk blessures hebben gehad raken vaak weer opnieuw geblesseerd. Spelers die zowel in
de zomer en in de winter competitie spelen raken vaker geblesseerd.
Preventie van blessures
Bij tennissers zien we een groot aantal herhalingen van een oude blessure. Belangrijk is om na een
blessure de belasting juist weer op te voeren afhankelijk van de fase van herstel. Een speler kan
weer beginnen met tennissen nadat de blessure voldoende is hersteld.
We zien dat 40% van de spelers nog restklachten heeft na het hervatten van de tennisactiviteit.
Laat je ook na hervatting van tennis adviseren en overweeg om een oefenprogramma te volgen of
eventueel met een brace te gaan spelen.

Blessures

Veel tennisblessures ontstaan door verstappen/verdraaien, sprinten/rennen of door onverwachte
bewegingen. Een goede warming-up bereidt het lichaam beter voor op lichamelijke inspanning. In
de praktijk blijkt dat de helft van de tennissers geen warming up doet. Wanneer alle spelers een
juiste warming-up doen die het niveau van de wedstrijd benadert, kan dit veel blessures voorkomen.
Daarnaast zien we dat vermoeidheid een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van blessures. Het
is belangrijk dat spelers tijdens training verstandig omgaan met vermoeidheid en eventueel de
tennistraining vroegtijdig beëindigen. Tijdens wedstrijden is het verstandig om momenten van rust
te pakken door bijvoorbeeld een drinkpauze in te lassen of een bal langzaam op te rapen. Conditie
en kracht kunnen in een aparte training worden getraind.
Elleboog, schouder, onderbeen en enkel worden vaak getroffen door blessures. Door extra oefenvormen te doen om deze spieren te versterken kunnen veel van deze blessures voorkomen worden.
Deze oefeningen kunnen worden ingebouwd in de tennistrainingen of men kan speciale preventieve
krachttraining doen.
Voorkomen blijft in alle gevallen beter dan genezen!
Succes en sport blessure vrij!
Medisport Meppel.

www.medisportmeppel.nl

www. mltc . nl

De Havixhorst
Châteauhotel en -restaurant

Schiphorsterweg 34-36
7966 AC De Schiphorst
Telefoon: 0522-441487
Fax: 0522-441489
E-mailadres: info@dehavixhorst.nl
Website: www.dehavixhorst.nl
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Strength condition
Elke week hebben Tessa, Rowena, Arianne en Stijn strength condition bij Jan Willem in

Verwarming
of verkoeling?

Steenwijk naast hun tennistrainingen.

U wilt toch ook een p

Strength condition

(Sytse haakte deze keer extra aan bij de test). In samenwerking met m Erik Gemser, fysio, manuele
therapeut en sportbegeleider hebben ze een nu aantal testen gedaan om balans te testen, sportbeperkingen en compensaties op te sporen. De functionele ontwikkeling van kracht te testen (power
en stifness). Een maximale test met drempel bepaling en bloed onderzoek volgt nog.

www.
mltc . nl
We zorgen ervoor..!
bel: 0522 24 67 83

0522 24 67 83
Het adres voor
• CV-ketels
• Airco’s  verrijdbaar
en professioneel

• Witgoed

(op afspraak)

tevens onderhoud en vervanging

A-B-C PEDICUREPRAKTIJK
J. Meinema
Jan v. Goyenstraat 126
7944 VL Meppel
Tel. 0522-245564

1 voet e 18,2e voet gratis
Diabetische voet
als specialiteit
Lid van
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Ko m a l l e n i n a c t i e
v o o r MLT C …
www.eleveldschoenen.nl

Het zomerseizoen staat op het punt te starten met
de voorjaarscompetitie. De vereniging heeft vraag

Woldstraat 44-46
Meppel

naar vrijwilligers en verbroedering. De trainers willen

Tel. 0522 252505

hiervoor graag een eerste aanzet geven.
Het afgelopen jaar is er veel veranderd in het uiterlijk
	
   van ons park. De buitenbanen zijn vernieuwd
en de binnenbanen hebben ook een nieuwe coating gekregen. Het ziet er schitterend uit en nu is
het tijd voor de volgende stap.
Voor de vernieuwing van de buitenbanen moest de oude oefenmuur helaas wijken. Daardoor is er
nu geen muur of minibaan meer voor onze jeugd. Graag willen we daar verandering in brengen
door een actie week!
Het doel is om de saamhorigheid te verbeteren door samen allerlei sponsoracties te organiseren
om zo geld te verzamelen voor realisatie van een nieuwe minibaan met oefenmuur genaamd de
MLTC Kidszone
De eerste stappen zijn gezet. Interwijs heeft ons geholpen met een logo en samen met alle leden
willen we verschillende acties gaan uitvoeren.
De trainers hebben elk een actie bedacht waar zij mensen voor nodig zullen hebben die daarbij
willen ondersteunen. De komende weken gaan we iedereen op de hoogte brengen van het plan
en er steeds meer ruchtbaarheid aan geven. In de week van 16 – 22 september zullen alle acties
plaats vinden en in de tussentijd is er tijd voor het organiseren van activiteiten.
Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering zal er een korte uitleg worden gegeven over het
plan en de invulling van de actie week.
Denk en doe mee want samen zijn we sterker!
Schrijf in elk geval het weekend van 21 en 22
september al in jullie agenda want daar gaan
we een leuk, gezellig en sportief weekend van
maken met zijn allen.

KidsZone

16 tot 22

Namens de startende projectgroep
Sportieve groet,
Josien

septemb

er

Kidsz
one
a c t i ew
eek

Schenkel Meppel
Uw specialist in
 	
       	
               	

  gezondheid
  beauty
  verzorging
  geuren
  kado’s

Wij helpen u graag!!
hoofdstraat 18-20, 0522-261653

www. mltc . nl
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Van de technische commissie

Va n d e t e c h n i s c h e c o m m i s s i e

HEALEY
m e n s w e a r

Zondag 7 april 2013: De eerste zondagcompetitiedag!
Hoofdstraat 53

Namens de TC,
Silvester Jorna

tel. (0522) 25 49 49

www. cabriojack .nl
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Veel afgelastingen vanwege de nachtvorst, maar toch gingen 3 teams thuis van start, in de hal: TCE/
STAD Meppel 1 móest spelen omdat ze Hoofdklasse spelen en dan móet er afgespeeld worden, ons
7e gemengde team dat tegen Slagharen 1 speelde, en ons vierde Herenteam dat haar uit-wedstrijd
tegen Assen 1 wist om te draaien in een thuiswedstrijd!!!!
TCE/STAD Meppel 1 speelde een Noordelijke derby tegen Leeuwarden 1: Danielle Koetje en Kim
Borg speelden vorig jaar nog voor MLTC, maar in goed overleg met de Bontekoe lieten wij hen
daar spelen, Bontekoe kreeg zelfs nog promotie bij keuze naar de Hoofdklasse, en zo kwamen de
dames dus tóch weer te spelen in Meppel, maar nu tégen MLTC, en dat hebben we geweten, want
de dames maakten er een echte titanenstrijd van: Josien loopt nu nóg met spierpijn rond!!!! Onze
kersverse Nederlands kampioene in de 35+ heeft het aan de hand van coach Jelle werkelijk uit haar
tenen moeten halen, maar van opgeven wil Josjka nooit weten, en uiteindelijk trok zij de wedstrijd
er uit met 6-4 in de 3e set!!
Onze nieuwe dame Jaimy Gayle , die traint bij TCE welke organisatie regelmatig in Meppel traint,
maakte er óók een fikse strijd van, en ook zij wist de partij te winnen in 3 sets!
Alban en Floris, met respect, wonnen hun singels overtuigend, en ook de DD was een trofee voor
MLTC. En daar was dan Bart van Leijsen, zijn debuut in de Hoofdklasse, iets waar hij 2 maanden
geleden nog helemaal niet op gerekend had..........en daar wint hij dan zo maar 2 potten!!! Heel knap!
Zijn mixed won hij óók in 2 sets, en alleen de andere mixed maakte het nog spannend, maar ook
deze partij werd gewonnen, deze keer met 11-9 in de supertiebreak!!!
Een 8-0 winst op de eerste zondag........een sterk begin!!!
JUMBO Supermarkten is de nieuwe sponsor van het ontbijt en de lunch op zondag, en ik weet niet
wat ze in het eten gestopt hebben, maar na het verorberen van het ontbijt wist Meppel 7 met 7-1
te winnen van Slagharen 1. Bram maakte het in de eerste set nog spannend, maar nadat hij zijn
1e service-percentage had op weten te krikken van 10% naar een normale 65%, had hij in de 2e
set géén problemen met zijn volwassen tegenstander!! Ja ja, onze jonkies in Meppel 7, gemiddelde
leeftijd niet veel hoger dan 13 jaar, speelt in de 6e klasse seniorencompetitie, en zij zijn dus goed
begonnen!!
Hertenkamp 1, uit Assen, of het nu Gemengd of Heren is......tsjonge, wie herinnert zich van vroeger
nog de clashes tussen Hertenkamp en Meppel.......dat was altijd vuurwerk en oorlog!!!! Daar werd
weken naar uitgekeken en nog maanden over nagesproken! Umpires werden van de stoelen gestuurd,
taktische opstellingen, zelfs omkooppogingen om uitslagen wat aan te passen, kortom.......altijd
gedoe!!!! Maar “das war einmal” maar nu dus niet meer! Onze mannen uit Heren 4 verpletterden
Assen 1 met 6-0, en ons 6e gemengde team speelde in Assen knap gelijk met 4-4 tegen Assen 1
Gemengd! De dames Haverkamp bleken onverslaanbaar, en het vierde punt kwam op naam van
Rowena van der Ploeg, die een knappe drie sets overwinning op haar naam kon schrijven! Pieter
won dus zijn mixed met Melanie!
Horesca/Heren1 was goed op dreef tegen ZLTB, de club waar STAD sinds deze winter óók de trainingen verzorgt! Ronald Blei presteerde het om 2 partijen te winnen, zelfs met een matchpoint
tegen in zijn Herendubbel tegen oud-MLTC’er Jeroen Holthuis! Ronald begint mentaal een kanjer te
worden!!!! Invaller Lawrence deed zijn invalwerk óók buitengewoon goed, óók met 2 winstpartijen!
Een ander team, bestaande uit 4 hele kleine mannen, Kevin, Brian, Tim en Thijs, wist de tegenstanders op 3-3 te houden, elke keer van een achterstand terugkomend, Brian in 3 sets winnend, ook
hier een mooie strijd!!
En dan Jeugd gemengd 2: een mooie start en een 7-1 winst!
Helaas was er tóch een Meppeler team dat níet met de winst naar huis mocht gaan, maar om dat
te bereiken moesten ze wel bijna in Duitsland acte te presence geven!! Man, wat kan Nederland
groot zijn, hoe lang is Hengelo niet rijden? Bijna anderhalf uur? Helaas werd daar door Meppel 5
met 2-6 verloren!!!
De rest van de wedstrijden worden ingehaald op zondag 28 april!!!! MAAR ZO LANG HOEVEN JULLIE NIET TE WACHTEN!!!!! Want aanstaande zondag zijn er weer meer dan geweldige wedstrijden
te aanschouwen op ons mooie park!!! KOMT DAT ZIEN en geniet van al het moois dat onze jeugd
u kan bieden!!!

7941 AC Meppel

www. mltc . nl
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Uitslagen en programma

Uitslagen en programma
( o p ve r z o e k )
TCE/ S TAD M EPPE L 1, Hoofdkla s s e
Josien Boverhof		
Joany Pontjodikromo		
Jaimy-Gayle vd Wal		

Alban Meuffels
Floris Kilian
Bart van Leijsen

07-04-2013 TCE/STAD MEPPEL 1 -

APPROACH/BONTEKOE		 8 – 0

14-04-2013 JONKERSPARK 1

TCE/STAD MEPPEL 1

-

Unieke eerste competitie dag MLTC 1
In vele opzichten was het een verrassende eerste dag. In de eerste plaats omdat we voor het eerst in
de geschiedenis alle wedstrijden van afgelopen zondag binnen hebben gespeeld. In de hoofdklasse
is er een nieuwe regel namelijk dat alle wedstrijden uitgespeeld dienen te worden op de aangegeven
speeldag. Groot voordeel is dan natuurlijk dat we geen inhaalmomenten hebben.
Ons team, bestaande uit Joany Pontjodikromo, Jaimy-Gayl e v/d Wal, Alban Meuffels, Floris Kilian,
debutant Bart van Leijsen en mijzelf zijn vrijwel allen bekend met elkaar. Alban gaat zijn derde
hoofdklasse jaar in bij MLTC en daar zijn we erg blij mee. Joany speelt al 6 jaar voor onze club en
zeker niet onverdienstelijk. Floris hoef ik, denk ik aan niemand voor te stellen, die lange gozer herken
je boven iedereen uit. Bart is wellicht een nieuw gezicht, maar traint en speelt al jaren op onze
locatie. Afgelopen maand heeft hij het nog tot de halve finales geschopt bij het Nederlands Kampioenschap indoor t/m 18 jaar. Jaimy is onze 18- jarige nieuweling en zal ons team zeker versterken.
Uniek was de dag ook omdat wij de Bontekoe uit Leeuwarden mochten ontvangen. In veel meer
opzichten is dat uniek omdat de laatste keer dat ons 1e team tegen het 1e van de Bontekoe speelde
dateert uit 1998, tweede klasse in die tijd! Ook bijzonder omdat de dames van de Bontekoe vorig
jaar nog bij ons speelden! MLTC pretendeert (en dat zijn we op competitie niveau ook zeker )al
jaren Tennisstad van het Noorden te zijn, dus vandaag stond een goede test op het programma.
De opstelling werd de avond ervoor besproken onder een het genot van een pasta maaltijd bij de
familie Jans, samengesteld door Marleen (vrouw van Silvester) en Reurdtje (vrouw van Harold) en
het was heerlijk. De laatste drie jaar heb ik me bewust meer gefocust op het dubbelspel, omdat mijn
leeftijd in combinatie met het herstel na een enkel partij niet heel voorspoedig verloopt. Als de nood
aan de man is, speel ik een enkel, maar liever niet. Joany is nog herstellende van een enkelblessure en dus besloten we dat ik mocht enkelen. Beide dames enkels werden twee lange gevechten.
Bij mij ging het zeker niet vanzelf en het niveau ging naarmate de minuten verstreken langzaam
omlaag. Halverwege de wedstrijd zei ik tegen mijn coach (Jelle)”Oké, dit wordt een wedstrijd die
ik er op karakter uit moet slepen”. Uiteindelijk lukte dat, maar ik kan mij niet heugen dat het van
zo diep moest komen. Ook Jaimy sloot haar wedstrijd winnend af, dus een fantastische start van
de eerste dag: 2-0.
De heren Alban en Floris speelden twee super potten. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik daar
weinig van heb meegekregen, aangezien ik nog herstellende was van mijn wedstrijd. Alban vertelde
mij dat hij maar liefst negen keer van Justin Eleveld had verloren en geen een keer had gewonnen.
Tot gisteren dus, altijd fijn. Floris speelde tegen de Nederlands Kampioen tot en met 18 jaar, maar
wist met zijn killing forehands de nodige indruk te maken en bleef mentaal rechtop! Klasse Floris.
Vervolgens mocht onze Bart zijn debuut maken in de hoofdklasse met Floris aan zijn zijde. Zelf
stond ik op dat moment te dubbelen, maar uit mijn ooghoeken zag ik de nodige touch balletjes van
het racketblad van Bart komen. Hij kond de wedstrijd uit serveren en deed dat erg goed. Toch knap
als jongste van het veld. De dames dubbel ging gelukkig vrij gemakkelijk naar ons en het was weer
prettig om naast Joany te staan. Oh ja 6-0 inmiddels. De overwinning was een feit dus Tennisstad
van het Noorden zijn we zeker…..

Jacqueline Eggink
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M eppe l e r L a w n T e n n i s Clu b
Op naar de mixen. Alban en Jaimy begonnen zeker niet slecht, maar hun 4e man Roy Schoonveld
was fris en zorgde voor een puik eerste setje voor de Bontekoe. Alban werd scherper, zocht de
dame meer op en Jaimy kreeg grip op de service van de heer, waardoor ze een zeer goede break
forceerden. 11-9 in de supertiebreak geeft aan dat het close was, maar wij groeiden in de wedstrijd
en trokken aan het langste eind, met heerlijke onvoorspelbare rally’s. Op baan 6 stonden Bart en
Joany een goede mix te spelen. Bart kon het weer uitserveren en deed dat wederom als een echte
heer. Debutant en 100% winst op de eerste speeldag, klasse Bart!
Uniek niet in de laatste plaats omdat we met 8-0 hebben gewonnen. Dat zijn uitslagen die niet
heel vaak voor komen op dit niveau. Hopelijk kunnen we een goede middenplaats pakken in onze
poule en ons degelijk met dit team in de Hoofdklasse handhaven.
Onze 2e thuiswedstrijd zal zondag 21 april zijn, hopelijk komen er dan nog meer mensen kijken,
schijnt de zon ook dan en zijn de gravel banen top!
Tot snel!
Groetjes ,
Josien

B -WASTE M EPPE L 2, 1e kla s s e
Marlou Kluiving		
Dide Beijer			
Arianne Hartono		

Erik Brummer
Yoram Hilberts
Erik Dallinga

07-04-2013 FESTINA 1		

-

B-WASTE MEPPEL 2

14-04-2013 B-WASTE MEPPEL 2		

-

TAMEL/LTVL 1

afgelast , 28/4

BOUWHUIS MEPPEL 3, 2e klasse
Evy Last			
Tessa v.d. Ploeg			
Anastasia Mulder		
Naomi de Hart

Douwe Disbergen
Bob Resink
Sander Hoeve

07-04-2013 BOUWHUIS MEPPEL 3

-

ROFRAHOME/B&B 2

14-04-2013 IS LUXEN/’T NYLAN		

-

BOUWHUIS MEPPEL 3

afgelast , 28/4

YOUR HOS TING ME PPE L 4, 3e kla s s e
Merle de Vries			
Maikel Borg
Anne Rim Romp		
Mattheo Knoop
Anastasia Mulder			
Naomi de Hart
07-04-2013 YOUR HOSTING MEPPEL 4 -

CREAMCRACKERS 2

14-04-2013 BONTEKOE 2		

YOUR HOSTING MEPPEL 4

-

afgelast , 28/4
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M EP P EL 5 , 4e kla s s e
Iris van Noord			
Anne Marie Beekhuis		
			

Daan Romp
Jip Boersma
Mike Marsman

07-04-2013 WOOLDERES 3		

-

MEPPEL 5

14-04-2013 MEPPEL 5		

-

C1000VanAndel/EPE 1

2-6

M EP P EL 6 , 4e kla s s e
Melanie Haverkamp
Gijs Feij
Daphne Haverkamp
Pieter Vink
Rowena van der Ploeg			
					
07-04-2013 HERTENKAMP 1		

-

MEPPEL 6

14-04-2013 MEPPEL 6		

-

KJLTC 2

4-4

Ja, het is eindelijk zover. De eerste competitie dag is weer aangebroken. Ik speel dit jaar voor het
eerst 4e klasse in Meppel 6. Vandaag moesten we spelen tegen Hertenkamp 1. Dus we zorgden
ervoor dat we om 9 uur in Assen waren om daar in te spelen. Nadat we hadden ingespeeld en kennis gemaakt hadden met de tegenstanders, begonnen Daphne en Rowena aan hun singles. Daphne
had het in het begin wat moeilijk, maar daarna kon ze vrij gemakkelijk winnen met 6-4 6-2. Ook
Rowena wist de eerste set te winnen, maar verloor de tweede set. Gelukkig wist ze de derde set wel
weer te pakken en won ze uiteindelijk met 6-1 3-6 6-4. Nu konden Pieter en Gijs de baan op om
hun singles te spelen. Ze hadden beide een sterke tegenstander. Helaas konden ze hun wedstrijden
niet winnen, ondanks goed tennis. Pieter wist de tweede set nog wel heel goed terug te komen,
maar tevergeefs, hij verloor met 2-6 5-7. Ook Gijs stond nog voor in de tweede set, maar kon de
wedstrijd niet omdraaien, het werd 2-6 3-6.
Nu kon ik eindelijk ook zelf de baan op voor de damesdubbel met Daphne. We speelden goed en we
wonnen met 6-4 6-4. Ook Gijs en Pieter stonden inmiddels op de baan voor hun herendubbel, ze
wonnen de eerste set met 6-3. In de tweede en de derde set konden ze het helaas niet doorzetten
en dat werd dan ook 5-7 2-6.
Het was nu dus 3-3 en er moesten nog twee mixen gespeeld worden. Gijs met Rowena en Pieter
en ik. Van de wedstrijd van Rowena en Gijs heb ik niet veel gezien, maar ze hebben uiteraard hun
best gedaan, helaas verloren ze hun wedstrijd, die in de eerste set erg spannend was met 5-7 1-6.
Pieter en ik verloren de eerste set met 5-7, erg jammer. Gelukkig konden we de tweede set pakken
met 6-3. Toen moest er dus een supertiebreak komen. We wisten ons hoofd koel te houden en we
wonnen met 10-6!!!!!!!
De einduitslag was dus 4-4, een goede uitslag waar we blij mee zijn!
Melanie Haverkamp

M EP P EL 7 , 6e kla s s e
Jo-Ann Huzen			
Bram Hamelynck
Dané Kisteman			
Twan Apeldoorn
Mirjam Geerts			
Robin Grit
					
07-04-2013 MEPPEL 7		

-

SLAGHAREN 1

14-04-2013 GSTC 5		

-

MEPPEL 7

7-1
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HOR ES C A M E PPE L Heren 1, 3e kla s s e
			
Ronald Blei
Roy Vels
Morris Michel
Lawrence Beijer
					
07-04-2013 ZLTB 2		

-

HORESCA MEPPEL 1

14-04-2013 HORESCA MEPPEL 1		

-

HEERDE 1

2-4

HOR ES C A M E PPE L Heren 2, 4e kla s s e
			
Michiel Compagner
Robin Westerhuis
Maikel Hoekstra
Rob Hofland
					
07-04-2013 HORESCA MEPPEL 2

-

NIENOORD 1

14-04-2013 STADSKANAAL 1 		

-

HORESCA MEPPEL 2

afgelast, 28/4

M EP P EL Heren 3, 4e kla s s e
			
Jordy Grit
Marijn de Vries
Sam Veltmeijer
Diederik Blaauwhof
					
07-04-2013 MEPPEL 3 		

-

JOURE 1

14-04-2013 ’t NYLAN 2		

-

MEPPEL 3

afgelast, 28/4

TAM EK M EP PE L Heren 4, 5e kla s s e
			
Sytze van der Heijden
Remi Baas
Martijn Koopman
Marko Baas
					
07-04-2013 HERTENKAMP 1 		

-

TAMEK MEPPEL 4

14-04-2013 TAMEK MEPPEL 4		

-

’T KYLLOT

0-6

EM M ELOOR D/ME PPE L 1 J ongens
			
Max van Meerwijk
Thijs Spliet
Brian Magnus
Tim Magnus
Kevin van der Ploeg
					
07-04-2013 DENEKAMP 1		

-

MEPPEL 1

14-04-2013 MEPPEL 1		

-

PAF 1

3-3
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SHOEB OX M EPPE L MIX J E UGD 1
			
Michelle de Haan		
Thomas van Maanen
Isabelle Popma			
Jeroen Westerbeek
Mirjam Talen			
Tristan Piest
					
07-04-2013 SHOEBOX MEPPEL 1		

-

JOURE 1

14-04-2013 SUTHWALDA 1		

-

SHOEBOX MEPPEL 1

afgelast, 28/4

TAM EK M EP PE L MIX J E UGD 2
			
Loes Arts			
Harald Koopman
Daphne van Meerwijk		
Rick Roos
Wietske Visser			
Jordy van Urk
					
07-04-2013 TOGO 1		

-

TAMEK MEPPEL 2

14-04-2013 TAMEK MEPPEL 2		

-

RACKEM 1

1-7

DE WHEEM ME PPE L J ONGE NS 1 (Regio)
			
Joris Feij
Jasper Kroes
Erik Heijnen
Floris Popma
Philip van der Werf
07-04-2013 Vrij
14-04-2013 ZLTB 1		

-

DE WHEEM MEPPEL 1

Zaterdag
MEP P EL M IX T/M 14
			
Anne Mart Kleijn		
Noud Hamelynck
Chantal van der Werf		
Thomas Rous
Elles Zwart			
Ron Zuidhof
06-04-2013 ’T KYLLOT 1		

-

MEPPEL 1

14-04-2013 MEPPEL 1		

-

SLEEN 1

1–5
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BBQ
Afsluiting van de competitie 2013 en een
gezellig samen zijn voor alle MLTC leden.
De competitie is net begonnen en toch willen
we jullie graag uitnodigen voor een gezellige
afsluiting. Net als vorig jaar willen we een
BBQ organiseren.
Op zaterdag 1 juni vanaf ongeveer 17.00 uur zal er ter afsluiting van de zaterdag- en de doordeweekse competitie een B.B.Q. georganiseerd worden voor alle MLTC leden.
Voor teams die uit spelen en ook mee willen doen, geen probleem we gaan door tot in de kleine
uurtjes als het nodig is, immers gezelligheid kent geen tijd.
Opgeven kan via de mail: clubhuis@mltc.nl
Bij opgave graag aangeven welk team/familie het betreft en het aantal deelnemers voor de B.B.Q.
De kosten voor de B.B.Q. zijn € 17,00 per persoon, inclusief twee consumpties.
De kosten voor een kinderpakket zijn € 10.00 per kind, inclusief twee consumpties.
Hiervoor krijg je vlees naar keuze, keuze uit salades, stokbrood, kruidenboter, sausjes en twee
consumpties.
Wij hopen dat veel teams/leden en aanhang gebruik zullen maken van de gelegenheid om gezellig,
gezamenlijk de competitie af te sluiten.

BBQ

Veel succes met de competitie en hopelijk zien we jullie ook op zaterdag 1 juni.

