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Van de  redact ie

De eerste competitie week zit er op! In deze Info vindt u de uitslagen, verslagen en het 

programma voor de zondagcompetitie. Het programma voor de regio competitie stond al 

in nummer 1.

Graag ook uw aandacht voor onze sponsors van het traditionele ontbijt. Dit zijn Jumbo Supermark-
ten, Fred en Ed en Kantinebeheer MLTC.  

Kant inebeheer  M.L .T.C.
Denkt u nog even aan de oproep van het bestuur? Zij zoeken dringend vrijwilligers voor allerlei 
werkzaamheden, vele handen maken licht werk!

Een fijne competitie week!

De redactie
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Rita van Elp

Tuinontwerp
en adviesburo

Kon. Julianaweg 16

8375 AC Oldemarkt

Tel. 0561-452236

Mob. 06-11463502

VOOR AL UW
LEKKERE SNACKS

NAAR...

JOPIE’S BIKBAR
Parallelweg  Meppel

(onder Bekingbaanviaduct)

D E  M O O I S T E
D A M E S K L E D I N G

V A N  H E E L  D R E N T H E ! !

Assen  
Hoogeveen
Meppel  
Zwolle
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Zonder vrijwilligers is een club niets. Binnen MLTC zijn we dan ook erg blij met onze vrijwilligers 
maar, we hebben meer vrijwilligers nodig. 
Zoals veel verenigingen heeft MLTC problemen met het vinden van vrijwilligers. Opvallend is dat 
de betrokkenheid van vrijwilligers bij tennisverenigingen lager ligt dan bij andere sporten. Maar 
liefst 48% van de tennisclubs heeft aangegeven een tekort te hebben aan vrijwilligers, tegenover 
20% bij andere sportverenigingen.
Zou het niet mooi zijn als MLTC een uitzondering kan worden en kan zeggen, bij ons lukt het wel.
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die kunnen helpen, je hoeft niets bijzonders te kunnen, een 
helder hoofd en een paar handen is al genoeg. Geef je op als vrijwilliger en steun daarmee onze 
club. GEWOON DOEN!!!!!!!!!!!!!
Opgave kan via: info@mltc.nl

Voor nu z i jn  wi j  met SPOED op zoek naar  een PENNINGMEESTER en 
een BESTUURSLID voor  het  park beheer.
Ook zoekt de Jeugdcommissie enthousiaste ouders die eens kunnen helpen met een activiteit.
Wij wensen alle teams een mooie en succesvolle competitie periode toe.

Met vriendelijke groet,
Bestuur, MLTC

Vr i jwi l l igers  Gezocht

Aan alle leden van MLTC,

De competitie staat weer voor deur. Op dinsdag 1 april 2014 hopen wij met mooi weer 

het buiten seizoen weer te openen. In de afgelopen weken is er al hard gewerkt aan de 

voorbereidingen. We bedoelen dan niet alleen de spelers maar vooral ook de mensen die 

ervoor zorgen dat er gespeeld kan worden. Het Bestuur wil dan ook graag alle mensen 

bedanken voor hun inzet in deze.
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U wilt toch ook een prettig leefklimaat?

We zorgen ervoor..!

Verwarming 
of verkoeling?

• CV-ketels
• Airco’s 

verrijdbaar en professioneel

• Witgoed
(op afspraak)

bel: 0522 24 67 83

tevens onderhoud en vervanging

Het 
adres voor

Het adres voor
• CV-ketels
•  Airco’s  verrijdbaar 
 en professioneel
• Witgoed 
 (op afspraak)

0522 24 67 83

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

www.mltc.nl
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CWebsi te  MLTC

In deze tijd van social media maken wij als tennisvereniging ook volop gebruik van Twitter, 

Facebook en internet. We gebruiken deze media om elkaar binnen de club op de hoogte 

te houden, maar zeker ook om de ‘buitenwereld’ van de activiteiten binnen de club op de 

hoogte te houden.

Twitter wordt al door veel leden gebruikt en de Twitteraccount @MLTCMeppel heeft al vele volgers. 
Met name competitiespelers delen tijdens de competitie de tussenstanden en andere wetenswaar-
digheden via Twitter. Ook tijdens tennistoernooien worden vaak de behaalde resultaten via Twitter 
gedeeld. Facebook wordt met name door de trainers ingezet. 

Al geruime tijd wordt er hard gewerkt aan de website van MLTC. Dit met goede ondersteuning van 
Interwijs, het full service internetbureau, uit Meppel. 
Informatie en foto’s  die op de internetsite geplaatst wordt, komt met name vanuit het bestuur, de 
JeugdCommissie en de deelnemers van de donderdagcompetitie. Tijdens de voorjaarscompetitie 
komt er wekelijks  een “MLTC  Info” uit met daarin verslagen van gespeelde wedstrijden en andere 
wetenswaardigheden. In de periode, buiten de voorjaarscompetitie om, zou ik als beheerder van 
de internetsite graag zien dat er vanuit meerdere geledingen binnen de club informatie en we-
tenswaardigheden met  andere leden gedeeld wordt. Onze internetsite is daar een prima medium 
voor. Mail je bijdrage, in welke vorm dan ook, met of zonder foto naar website@mltc.nl en jouw 
bijdrage zal op de internetsite van MLTC geplaatst worden.

Vanaf volgende week is het weer zover, er gaat weer getost worden en wel op:

- maandag- en woensdagochtend  voor de 50+  v.a. 9.00 uur
- woensdagavond voor iedereen v.a. 19.00 uur

Dit is de gelegenheid om andere leden van MLTC te leren kennen. Iedereen kan meedoen, neem je 
racket mee en kom lekker tennissen>

Vr i je  toss !

We gaan weer tossen!!!
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TECHNISCH INSTALLATIE BURO BV �

�

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

TECHNISCH INSTALLATIE BURO BV �

�

Industrieweg 32
 7944 HS Meppel

0522-253250

Bakker Installatieburo. 
Een Prestatie in Installatie!

MEPPEL  ZWOLLE  EMMELOORD  EMMEN  HOOGEVEEN

Noordhuis maakt ’t u 
makkelijk op kantoor

•  Kantoorartikelen
•  Kantoormeubelen
•  Kopieermachines
•  Kantoormachines
•  Faxapparatuur

Industrieweg 9  •  Postbus 26, 7940 AA  Meppel
Tel. 0522 - 257111  •  Fax 0522 - 260423

www.noordhuis.nl  •  e-mail: info@noordhuis.nl

•  Projectinrichting
•  Telecommunicatie
•  Automatisering
•  Opleidingen

Heerengracht 3   Meppel

0522 - 25 26 26

Voor al uw inlijstwerk 
en al uw kunstschilders-

benodigdheden

www.mltc.nl

Meppel  1 jongens t /m 14 (3100)  1e k lasse  zaterdag

Sybren Pol
Joep Seeventer
Ivo de Vries
Thomas Rugers
Jay van Assen

05-04-2014 09.00 uur MLTC 1 - TVO Hardenberg 3 -3

Compet i t ie

Wij (Ivo, Joep, Thomas, Jay en Sybren) hebben zaterdag gespeeld tegen Hardenberg. Er zijn vier 
enkels gespeeld en 2 dubbels. Na de vier enkels stond het 2-2. Toen werden de dubbels gespeeld. 
Toen er één afgelopen was (helaas verloren) was de andere nog lang niet klaar, maar is uiteindelijk 
met een driesetter en een tiebreak wel door ons gewonnen. Het was een spannende wedstrijd en 
het ging een tijd lang gelijk op. Maar gelukkig hebben we de winst te pakken gekregen. Eindstand 
derhalve 3-3. Volgende week op bezoek bij TC. Collemschate! 

Sybren Pol

12-04-2014   TC Colmschate  - MLTC 1
19-04-2014 09.00 uur MLTC 1   - TEZ 2
10-05-2014   Deventer LTC 1  - MLTC 1
17-05-2014 09.00 uur MLTC 1   - TC Colmschate 2
24-05-2014   TEZ 1   - MLTC 1
31-05-2014   TC Ittersum 1  - MLTC 1

Meppel  1 meis jes  t /m 17 (3200)  1e k lasse  zaterdag

Levy Beijersbergen
Esmée Martens
Lisa Rubbens
Cynthia Zantinge

05-04-2014 09.00 uur MLTC 1 - TVO Hardenberg 3 -3

12-04-2014   VRIJ 
19-04-2014 09.00 uur MLTC 1  - TC Hasselt 1
10-05-2014   ‘t Eerste Wittien 1 - MLTC 1
17-05-2014 09.00 uur MLTC 1  - TV De Bosbaan Vroomshoop 1
24-05-2014   De Havezathe 1 - MLTC 1
31-05-2014   Cream Crackers 2 - MLTC 1

Jeugdcommiss ie
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ADAM MENSWEAR
Hoofdstraat 1 
MEPPEL
Tel. 0522-252496

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

www.mltc.nl
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Op deze avond zal een van onze toptrainers aanwezig zijn om van alles en nog wat te vertellen over 
MLTC en tennis en als u dan nog vragen heeft, zal hij deze beantwoorden.
Op deze avond krijgt u uiteraard een drankje van MLTC en kunt u kennismaken met andere nieuwe 
leden. Op deze avond kunt u een gratis tennisles volgen. Wanneer het weer het toelaat, doen we 
dit uiteraard op onze buitenbanen maar bij slecht weer wijken we uit naar binnen.

We zien u graag op

Vri jdag 25 apr i l  2014 
van 19.30 tot  ongeveer  21 .00 uur.

K e n n i s m a k i n g s a v o n d  v o o r 
n ieuwe leden

Het bestuur van MLTC nodigt u graag uit voor een kennismakingsavond voor de nieuwe leden.

Van de  Technische  commiss ie

Ik heb een gevaarlijke uitspraak gedaan in Info en Meppeler Courant, dat ik denk dat wij 

elke zondag méér winnen dan verliezen, en dan denk ik aan een verhouding 60% winst 

tegen 40% verlies!

Nou, de eerste zondag was het vuurwerk wat betreft het toptennisnivo van onze vereniging! Het eerste, tweede én derde 
gemengde team speelden thuis, géén van hen verloren! (4-4 ; 4-4 en 7-1)!! De top Herenteams speelden allen úit: géén van 
hen verloren, maar er werd met drie maal 4-2 gewonnen!!
 
Van de 12 teams zouden er normaal gesproken 2 gelijk moeten spelen, en 5 teams zouden moeten winnen en 5 zouden er 
moeten verliezen, dan heb je een mooie gemiddelde score!!
 
Maar die gemiddelde score overtroffen wij ruim: 2 maal gelijk, 2 maal verlies en maar liefst 8 maal werd er gewonnen. Dus 
daar werd de 60% ruim gehaald! (vier keer meer gewonnen dan verloren...niet slecht!)
 
In totaal zijn er 84 wedstrijden gespeeld: normaal zou dan zijn dat er 42 maal wordt gewonnen en evenveel maal wordt 
verloren: ook hier deden we het beter: 49 keer winst en 35 keer verlies! Hier is het percentage winst dus 58,8 procent! Ai....
nét niet gehaald. 
 
Ik zal elke week een staatje maken met de dagscore en de totaalscore. Wordt de 60% niet gehaald....pek en veren voor de 
trainer!!
 
Wilt u aanstaande zondag genieten van toptennis: onze 3 topherenteams spelen thuis, maar ook het vierde gemengd team dat 
in de 3e klasse speelt! Breng eens een bezoekje aan het park, neem uw tennissende kinderen mee, ze kunnen er veel van leren!
 
Silvester Jorna
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Uw specialist in   gezondheid 
    beauty 
   verzorging 
          geuren 
                  kado’s 

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

Schenkel Meppel

Wolds t raa t  44-46 

Meppe l 

Te l .  0522 252505

www.eleveldschoenen.nl

www.mltc.nl
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KNLTB Landel i jk , zondag
BSpaas/Meppel  1      1e k lasse

Dide Beijer    
Arianne Hartono  Floris Kilian
Joany Pontjodikromo Bart van Leijsen
   
06-04-2014  BSpaas/Meppel  1  - ALTC Tepci 1  4 – 4

Zondag 1....BSpaas Meppel 1 tegen Tepci 1 : 4-4
 
Op zondag 6 april stond de eerste competitie dag op het programma, thuis tegen Tepci 1.
We wisten van tevoren dat het een zware dag zou gaan worden aangezien Floris, Bart, Arianne en 
Joany allemaal 3 wedstrijden moesten spelen, want  Erik en Dide moesten in het 2de mee  doen 
om dat die anders geen spelers hadden. Om 10 uur gingen Arianne en Joany de baan op. Arianne 
speelde een prima wedstrijd en won uiteindelijk redelijk soepel. Joany had een zware pot na hele 
lange rally’s in de eerste set die zij uiteindelijk won in een spannende tiebreak, schoot in het begin 
van de tweede set kramp in de kuit van Joany. Dit zag je gelijk aan haar spel en, helaas nekte dit 
haar en verloor ze in drie sets. Floris was inmiddels al de baan op maar moest bij een stand van 
5-5 de baan af door de regen, na een uur gewacht te hebben tot het weer droog was ging Bart de 
baan op en Floris weer verder bij 5-5. Bart begon heel goed aan zijn wedstrijd en trok zo de eerste 
set naar zich toe en brak toen gelijk de service van de tegenstander, helaas kon Bart dit niveau 
niet vasthouden en verloor uiteindelijk in 3 sets. Floris had toen inmiddels zijn partij al na zich toe 
getrokken met 2 keer een tiebreak won hij de wedstrijd, uiteindelijk op de belangrijke momenten 
stond hij er en dat was genoeg.
Toen ging de dames dubbel erop van Joany en Arianne deze ging helaas verloren door net wat 
teveel foutjes en een toch goed spelende tegenstanders. Even later de Heren dubbel erop tegen 2 
oud MLTC’ers Yoram en Stefan begonnen Bart en Floris zeer sterk en trokken deze wedstrijd naar 
zich toe met 6-2 7-6. Half uur na de dubbel gingen de mixen erop. Op mix 1 speelden Bart en 
Joany, deze begonnen niet zo heel goed. Joany bleef vechten ondanks haar kramp, helaas verloren 
ze de eerste set net en in de tweede set zag je de vermoeidheid toeslaan. De 2de mix was Floris 
en Arianne. Deze speelden een super partij en wonnen hun partij met 6-3 6-2, elke rally waren zei 
hun tegenstanders voor. En volleerden elke bal weg die ook maar in buurt kwam. Een belangrijke 
overwinning voor een gelijkspel tegen Tepci.
Achteraf had er misschien meer ingezeten, maar we hebben er als team alles aangedaan. En dit 
was dan uiteindelijk ook een prima resultaat voor de eerste speeldag.
Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Heerhugowaard op het programma.

Gr
Bart
 

13-04-2014 T.V. Heerhugowaard2 - BSpaas/Meppel1
21-04-2014 BSpaas/Meppel 1  - T.C. Bemmel 1
11-05-2014 L.T.V De Bontekoe 1 - BSpaas/Meppel 1
18-05-2014 T.C. Berg en Bosch 2 - BSpaas/Meppel 1
25-05-2014 BSpaas/Meppel 1  - G.L.T.V. Cream Crackers 1
01-06-2014 BSpaas/Meppel 1  - T.C. Bathmen 1
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Hoofdstraat 53

7941 AC Meppel

tel. (0522) 25 49 49

HEALEY
m e n s w e a r

www. cabriojack .nl
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BSpaas/Meppel  2    2e k lasse

Naomi de Hart   Erik Dallinga
Annelou Nab   Mattheo Knoop

06-04-2014  BSpaas/Meppel  2  - TV Woolderes 1  4 – 4

Meppel  2 tegen  T V Woolderes.

Zondagochtend na een lekker ontbijtje, gingen de dames de baan op. Deze potten gingen zeer 
voorspoedig en niet echt spannend, want dikke overwinning voor Meppel. Goed gedaan Annelou 
6 - 2   6 - 3 en  Dide 6 – 1   6 - 2 !
Bij de heren had de tegenstander van Mattheo teveel fouten en Matt sloeg stevig door, en kon ook 
een solide 2 sets overwinning noteren.  Voor Erik was het een ander spelletje, een taaie , goede 
, gedreven tegenstander. Nu is Erik dat ook en de eerste set eindigde in een tie-break, helaas de 
Duitse inzet van Woolderes pakte de winst. Na de regenpauze , werd het wederom spannend, maar 
ook deze set ging na Schlamann (toepasselijke naam) met 6 – 4.
De dubbels waren een ander verhaal, hier was Woolderes duidelijk de betere.  Alleen de mix dub-
bel van Erik en Evelien , na wederom een strijd in 3 sets ,tegen het Duits geweld Schlamann und  
Nachelmans, was nog een punt erbij voor Meppel.
Eind uitslag  4 – 4  en leuk om te melden elk teamlid van Meppel heeft een punt gepakt.
Niet slecht voor dit team, waarbij Annelou en Mattheo voor het eerst spelen in de eerste klasse en 
nog niet iedereen echt op elkaar is ingespeeld. Heel benieuwd naar aankomende zondag….

Groet Mattheo, Dide, Annelou, Evelien en Erik.

13-04-2014 Tam 1   - BSpaas/Meppel 2
21-04-2014 BSpaas/Meppel 2  - G.L.T.V. Cream Crackers 2
11-05-2014 A.T.V. de Hertenkamp 1 - BSpaas/Meppel 2
18-05-2012 L.T.V. Lelystad 1  - BSpaas?Meppel 2
25-05-2014 BSpaas/Meppel 2  - T.C. Nylãn 1
01-06-2014 K.J.L.T.C. 1  - BSpaas/Meppel 2 
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Jacqueline Eggink

Brouwersstraat 6
7941 BP  Meppel
Tel. 0522 - 26 07 64

Meppel, Hoofdstraat 43 
Heerenveen, Dracht 50-52  
Groningen, Oosterstraat 57
Sneek, Wijde Burgstraat 16 
Emmen, Noorderstraat 13 

w w w . l e d e r w a r e n h u i s p a s v e e r . n l

Lederwaren 
en reisartikelen,

leren en suède kleding.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.

www.mltc.nl
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Verkeersschool  Eddie  Bouwhuis/Meppel  3   4e k lasse   

Dona Coman   Gijs Feij
Daphne Haverkamp  Nathan Strijkert
Melanie Haverkamp  Pieter Vink

06-04-2014 Eddie Bouwhuis/Meppel  3 - Nomi 1  7 – 1

Voor ons een goed begin van de competitie. We hebben met 7-1 gewonnen van Nomi uit Sneek. 
Om stipt 10 uur begonnen we met 1 baan en ging de eerste wedstrijd de baan op. Dit was de da-
mesenkel van Dona. Toen ze met niet al teveel moeite op 6-0 4-1 kwam, kreeg haar tegenstandster 
ineens heel erg last van haar buikspier en heeft toen helaas moeten opgeven. Vlak daarna ging ik de 
baan op. Mijn wedstrijd duurde niet heel lang, het was dan ook 6-0 6-0. Met een 2-0 voorsprong 
gingen we de herenenkels spelen. Gijs had een te sterke tegenstander en verloor helaas met 6-4 
6-2. Nathan had een zware 1ste set , 6-4 maar won de 2de set daarna ook makkelijk met 6-1. Toen 
kregen we te horen dat de tegenstander van Dona, ook de dubbel en de mix niet meer ging spelen. 
Ik zou tegen haar moeten dus ik was uitgespeeld. Snel door naar de mix van Gijs en Dona. Het 
begon wat stroef, maar toen onze topcoach Silvester erbij kwam was het snel gebeurd. Zo ook de 
herendubbel. Na een niet al te lange maar wel leuke competitie dag, konden we tevreden naar huis.

Daphne

13-04-2014 D.L.T.C.-Drachten 1  - Eddie Bouwhuis/Meppel 3
21-04-2014 Eddie Bouwhuis/Meppel 3 - L.T.V. De Bontekoe 2 
11-05-2014 T.V. Ramele Raalte 1 - Eddie Bouwhuis/Meppel 3
18-05-2014 Eddie Bouwhuis/Meppel 3 - K.J.L.T.C  3
25-05-2014 Z.T.C. De Pelikaan  - Eddie Bouwhuis/Meppel 3
01-06-2014 Eddie Bouwhuis/Meppel 3 - Veracket 4

L imid/Meppel  4      5e k lasse

Jo-ann Huzen   Peter Blansjaar
Elise Serné   Robin Grit
    Mark Westerink

06-04-2014  Veracket 7  – Limid/Meppel 4  2 – 6

Limid/Meppel 4 (5e klasse gemengd senioren) uit tegen Veracket 7 in Groningen op zondag 6 april 
2014.
Peter, Mark, Jo-ann, Iris en Robin.
Deze morgen staan we al weer vroeg op voor het vertrek naar de studenten van Veracket in Gronin-
gen. Om 8.30 uur verzamelen Iris, Mark en Robin zich bij M.L.T.C. Peter en Jo-ann reden rechtstreeks. 
Op de club aangekomen moesten we nog wachten op onze tegenstanders. Toen de tegenstanders 
er waren kregen we wat te drinken en daarna mochten we de baan op. Omdat we met twee dames 
zijn en zij drie wedstrijden moesten gaan spelen, zijn we begonnen met de twee dames singles. 
Gelukkig konden we met twee banen beginnen. De eerste single werd gespeeld door Iris en de 
tweede door Jo-ann . Ze hebben beide hun single gewonnen. Iris moest de eerste set helaas uit 
handen geven, maar kon de tweede en derde set toch nog vrij gemakkelijke binnenhalen. Jo-ann 
won haar sets met solide spel. Bij de heren werd de eerste single gespeeld door Mark en de tweede 
door Robin. Mark moest eerst nog even goed in zijn spel komen, hij had een taaie tegenstander. 
Zelf mocht ik mijn wedstrijd in de stromende regen spelen, de baan werd glad, de ballen zwaar en 
een tegenstander die op zijn verjaardag een hele goede wedstrijd speelde. Mijn single ging helaas 
verloren. De dubbels werden gespeeld door Robin-Peter en Iris-Jo-ann . De herendubbel hebben we 
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ondanks goed spel van onze kant helaas verloren. De damesdubbel werd vrij gemakkelijk gewon-
nen. Onze dames waren dusdanig overtuigd dat ze zouden gaan winnen, dat ze foutieve calls van 
de tegenstanders voor lief namen. Ze hadden geen zin in dat ‘gezeur’. De mixen door Mark-Iris en 
Peter –Jo-ann werden spannende partijen die beide in een super tiebreak werden gewonnen. We 
hebben uiteindelijk met 6-2 gewonnen en kunnen zeer tevreden zijn na de eerste wedstrijddag, 
die rond kwart over acht eindigde.

Robin Grit

13-04-2014 Limid/Meppel 4  - Tam 7  
21-04-2014 Nomi 2   - Limid/Meppel 4
11-05-2014 Limid/Meppel 4  - T.V. De Molen Leeuwarden 2
18-05-2014 T.C. Lauswolt 1  - Limid/Meppel 4
25-05-2014 Limid/Meppel 4   - R.E.O 3
01-06-2014 L.T.V. De Bontekoe 3 - Limid/Meppel 4

Tamek/Meppel  5    7e k lasse

Loes Arts   Harold Koopman    
Daphne van Meerwijk 
Mirjam Talen

06-04-2014  T.V. Akrum  – Tamek/Meppel 5  8 – 0
13-04-2014 Tamek/Meppel 5  - Groninger L.T.B 8
21-04-2014 T.C. De Sanjes 1  - Tamek.Meppel 5
11-05-2014 Tamek/Meppel 5  - T.C. Lauswolt 2
18-05-2014 Tamek/Meppel 5  - G.L.T.V. Cream Crackers 8
25-05-2014 T.V. Gramsbergen 1  - Tamek/Meppel 5
01-06-2014 Tamek/Meppel 5  - Dedemsvaartse T.C. 1   

Shoebox/Meppel  6    7e k lasse

Michelle de Haan  Thomas van Maanen
Isabelle Popma  Tristan Piest
   Jeroen Westerbeek

06-04-2014  Shoebox/Meppel 6 - Franeker Tennisclub 1  5 – 3
13-04-2014 VRIJ  
21-04-2014 Shoebox/Meppel 6 - T.C. Elburg 1
11-05-2014 A.T.C. Dronten 1 - Shoebox/Meppel 6
18-05-2014 L.T.V. De Bontekoe 7 - Shoebox/Meppel 6
25-05-204 Shoebox/Meppel 6  - A.T.C. Emelwerth 1
01-06-2014 Wezepse T.C. 2  - Shoebox/Meppel 6
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Yourhost ing/Meppel  1    3e k lasse  Heren

Ronald Blei
Nick Doorten
Olav Doorten
Stijn Slump

06-04-2014  GLTV Cream Crackers 2 - Yourhosting/Meppel 1  2 – 4
13-04-2014 Yourhosting/Meppel 1 - Tennis en Sqashclub Haren 1
21-04-2014 T.V. De Bosbaan 1  - Yourhosting/Meppel 1
11-05-2014 Yourhosting/Meppel 1 - T.C. ‘t Nylãn 1
18-05-2014 Yourhosting/Meppel 1 - Z.L.T.B. 2
25-05-2014 T.C. Nienoord 1  - Yourhosting/Meppel 1
01-06-2014 Groninger L.T.B. 1  - Yourhosting/Meppel 1

 

Yourhost ing/Meppel  2    4e k lasse  Heren

Jordy Grit
Sytze van der Heijden
Patrick Sanders
Marijn de Vries

06-04-2014  Drijver’s TC 3 - Yourhosting/Meppel 2  2 – 4

Yourhosting/Meppel 2 (4e klasse heren) uit tegen Drijvers TC 3 uit Deventer op zondag 6 april 2014.
Patrick, Sytze, Marijn en Jordy.
De eerste competitiedag is een feit. Op zondagochtend vertrekken we om 8.30 uur vanaf MLTC 
naar Deventer. Het is ongeveer 50 minuten rijden en de auto zit mooi vol. Zelfs de toeschouwers 
hebben het er voor over om zo vroeg te vertrekken. Patrick kent de route goed en wij stappen dan 
ook 45 minuten later het clubhuis van Deventer binnen. Het is al druk op het park en we worden 
opgevangen door de VCL. De tegenstanders zijn er nog niet en dus staan we al 1-0 voor (volgens 
Silvester). Na de vriendelijke ontvangst en tijdens een  gezellig bakkie komen ook Marijn en toe-
schouwer aan. Alle heren gaan in conclaaf over de opstelling en tactische zetten, terwijl de dames 
allang weer met andere dingen bezig zijn. (bla bla bla ). Het weer lijkt goed, weinig wind en een 
mooi park. Het kan beginnen.
Eerste Single, Jordy Grit.
Tweede Single, Marijn de Vries.
Derde Single, Patrick Sanders
Vierde Single, Sytze v/d Heyden
Eerste Dubbel, Marijn en Jordy.
Tweede Dubbel Patrick en Sytze.
Jordy en Marijn kunnen mooi op tijd beginnen en spelen naast elkaar. Ook fijn voor de toeschouwers.
Jordy,
Een stroef begin want in no time was het 1-6 en de eerste set gespeeld. Het lag niet eens zo zeer aan 
slecht tennis want dat zag er verder goed uit. Na een kleine peptalk van Patrick en wat aanmoedi-
ging van de toeschouwers begon de tweede set. De heren hielden elkaar precies in evenwicht en de 
strijd was terug. Jordy knokte voor wat hij waard was en trok de tiebreak lekker vlot naar zich toe. 
Hoppa 7-2 en dus derde set. De omstandigheden waren inmiddels veel zwaarder geworden. Regen 
en french court en dat betekend doorspelen. Het leek Jordy minder te deren dat de omstandigheden 
zwaar waren want hij ging vol door en weer was het een gelijke strijd en weer was daar de tie break 
en weer was hij te sterk in de tie break. Het was een mooi potje tennis, spanning tot het eind en 
een zwaar verdiende en bevochten overwinning. ( 1-6 /7-6 /7-6 voor Jordy)
Marijn,
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Wat een toffe start had Marijn hij zat gelijk goed in de wedstrijd en al vrij vlot stond hij 4-1 voor, 
het werd ook nog 5-2 en toen werd jammer genoeg zijn tegenstander ook wakker. Die stond al 
niet slecht te tennissen maar, Marijn speelde gewoon goed en strak. Helaas moest Marijn 11 games 
op rij inleveren. Hij kon geen grip meer krijgen op de wedstrijd. Inmiddels wat nat geregend en 
zware topspin ballen verder was het gedaan. Helaas verloren van een sterke tegenstander met een 
ongelooflijk harde enkelhandige backhand. Jammer voor Marijn maar geen schande om deze te 
verliezen. ( 7-5/6-3 voor Deventer)
Patrick,
Goed begin is het halve werk moet Patrick gedacht hebben. Gewoon volle bak serveren en dan zien 
we het wel. Het zag er goed uit. Wat kan Patrick mooi serveren en hard. Hij ging er volledig voor 
en zette eigenlijk de hele wedstrijd naar zijn hand. We hebben geen moment gedacht dat hij het 
potje niet zou winnen. In de tweede set ging het wel iets moeizamer maar dat kon ook niet anders 
na een set vol gas te hebben gegeven. Als oudje van de groep pakte hij mooi het punt binnen. ( 
6-4/7-5 voor Patrick)
Sytze,
Na lang wachten mocht ook Sytze eindelijk de baan op. Voordeel was dat iedereen bij Sytze kon 
kijken. Tijdens het inspelen leek het allemaal goed te gaan en zelfs het weer was beter geworden. 
Sytze had ook een lastige tegenstander dus het kon alle kanten op. Helaas kon Sytze slecht in de 
wedstrijd komen, hij had hele goede momenten maar ook minder goede momenten. Hij heeft al-
les geprobeerd, zelf zijn beproefde tactiek, dan maar de lucht in. Helaas mocht het niet baten. ( 
6-4/6-4 voor Deventer)
De stand was nu dus 2-2 en het verschil moest gemaakt worden in de dubbels.
 Bij beide dubbels was duidelijk te zien dat  er de hele winter hard getraind is. Jordy en Marijn zijn 
natuurlijk al jaren een  vast duo wat resulteerde in een snelle 6-2/6-2.  En ook Patrick en Sytse zijn 
op elkaar ingespeeld na samen de wintercompetitie te hebben doorstaan , zodat ook zij de winst 
naar zich toe trokken  met 6-2/6-4.
Eindstand dus 4-2 voor Meppel. Dat is een zeer goed resultaat want, dit team uit Deventer is vorig 
jaar gedegradeerd uit de derde klasse en had een aantal 4 spelers.
Mooi begin van de competitie dus.!!!!

Yourhost ing/Meppel  2  Heren

13-04-2014 Yourhosting/Meppel 2  - T.V. Spitsbergen 2
21-04-2014 T.V. Hooglanderveen 1  - Yourhosting/Meppel 2
11-05-2014 Yourhosting/Meppel 2  - Nijkerkse T.C. 2
18-05-2014 Yourhosting/Meppel 2  - E.T.V.De Helster1
25-05-2014 T.C. Sprenkelaar 2   - Yourhosting/Meppel 2
01-06-2014 Yourhosting/Meppel 2  - K.J.L.T.C. 

Yourhost ing/Meppel  3    4e k lasse  Heren

Twan Apeldoorn
Marko Baas
Mylan Kalaba
Martijn Koopman

06-04-2014  Aduarder TC 1   - Yourhosting/Meppel 3  
13-04-2014 Yourhosting/Meppel 3  - T.V. Galefjild 1
21-04-2014 Gaasterland 1   - Yourhosting/Meppel 3
11-05-2014 Yourhosting/Meppel 3  - T.V. Stiens 1
18-05-2014 Yourhosting/Meppel 3  - T.V. Joure 2
25-05-2014 A.Y.R. 1    - Yourhosting/Meppel 3
01-06-2014 Yourhosting/Meppel 3  - T.C. Dokkum 1
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Kidszone/Meppel  1    Jongens 11 t /m 17  2e  k lasse

Brian Mangnus
Tim Mangnus
Max van meerwijk
Kevin van der Ploeg
Thijs Spliet

06-04-2014  Kidszone/Meppel 1  - TV Rolde 1  4 – 2
13-04-2014 Zuidlaarder T.C. 1  - Kidzone/Meppel 1
21-04-2014 Kidszone/Meppel 1  - G.L.T.V. Cream Crackers 1
11-05-2014 H.T.V. Ten Woude 1  - Kidszone/Meppel 1
18-05-2014 Kidszone/Meppel 1  - T.C. Nienoord 1
25-05-2014 Drijver’s T.C.  - Kidszone/Meppel 1
01-06-2014 A.T.V. De Hertenkamp 1  - Kidszone/Meppel 1

De Wheem/Meppel  2    Jongens 11 t /m 17 4e k lasse

Joris Feij
Jasper Kroes
Floris Popma
Thomas Rous
Jerry Zandstra

06-04-2014  De Wheem/Meppel 2  - Smash 1  6 – 0

Op de eerste competitiedag (6 april) heeft onze ploeg, de Wheem Meppel 2, alle wedstrijden gewon-
nen.  Wij waren de ontvangende ploeg. Onze tegenstanders kwamen uit Borne. 
Op verzoek van Smash zijn we begonnen met de dubbels. Dit was een mooie warming-up. Jerry en 
Joris wonnen met  6 – 4 en 6 - 1. Thomas en Jasper hebben gewonnen met 
6 – 0 en 6 - 2. Daarna hebben we lang kunnen pauzeren, want doordat het regende konden we 
niet op de baan. Helaas was 1 speler van Smash geblesseerd en hij kon de enkel niet spelen. Dat 
gaf ons ook al een gewonnen punt en doordat wij alle enkels hebben gewonnen kan dit als een 
succesvolle competitiedag omschreven worden. 
Volgende week moeten wij spelen in Vroomshoop en dan hopen we dat Floris ook weer van de 
partij is. Ook dan hopen wij alle partijen te winnen.
Jasper
Thomas
Joris
Jerry 

13-04-2014 T.V. De Bosbaan  - De Wheem/Meppel 2   
21-04-2014 De Wheem/Meppel 2 - TC. ’t Weusthag 1
11-05-2014 A.T.W. 2   - De Wheem/Meppel 2  
18-05-2014 Zuidlaarder T.C. 3  - De Wheem/Meppel 2
25-05-2014 De Wheem/Meppel 2 - T.C. Ommen 1
01-06-2014 T.V. Denekamp 3  - De Wheem/Meppel 2
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Kidszone/Meppel  1   Jeugd gemengd 11 t /m 14 2e k lasse

Annemart Kleijn  Janiek de Rijke
Arianne Zwart  Vincent Schadee
Elles Zwart  Ron Zuidhof

06-04-2014  LTV De Bontekoe 1 - Kidszone/Meppel 1  5 – 1

Verslag Mix Jeugd; Bontekoe- MLTC
Eerste competitie dag; naar Leeuwarden toe en spelen tegen de Bontekoe. Verassing was dat we 
daar hoorden dat er geen mixen gespeeld hoefden te worden. In plaats van de 8 wedstrijden die we 
keurig netjes verdeeld hadden, bleven er dus maar 6 over. Dat vonden we wel jammer.  De opstel-
ling die we eerder bedacht hebben, hebben we gewoon zo gespeeld. Sommigen hoefden daardoor 
helaas maar 1 potje. 
We (Elles en Arianne) zijn toen begonnen met de damesdubbel die we met 6-0, 6-3   gewonnen 
hebben. In de tweede set stonden we 1-3 achter maar we zijn uiteindelijk goed teruggekomen. 
Vincent en Janiek waren ondertussen ook begonnen met de herensingels. Janiek verloor.  Jammer 
maar de tegenstander was wel heel goed. Vincent speelde een hele spannende partij maar verloor 
uiteindelijk ook. Toen Vincent klaar was begon het heel hard te regenen. Iedereen rende hard naar 
binnen. 
Toen het een beetje minder was geworden begonnen Annemart en Elles met hun singels. Elles 
stond in de eerste nog wel met 4-1 voor maar kon het uiteindelijk net niet afmaken. Ze moest 
hard werken voor haar punten, de tegenstander gaf niets weg. Ze moest ook wel wennen aan het 
fanatieke publiek van de tegenstander. Annemart kon de wedstrijd ook niet winnen. Ze was niet 
tevreden met haar eigen wedstrijd.  Tijdens de wedstrijden van Elles en Annemart regende het heel 
hard. (reserve kleren meenemen is dus toch wel handig).
We hadden nog 1 wedstrijd te gaan. De herendubbel,  maar die ging helaas ook verloren. We heb-
ben dus met 1-0 voorgestaan maar uiteindelijk helaas met  1-5 verloren  . Wel een leuke en 
gezellige dag gehad. 
Arianne Zwart  

13-04-2014 Kidszone/Meppel 1  - L.T.C. De Kalkwijk 1
21-04-2014 Kidszone/Meppel 1  - H.T.V. Ten Woude 1
11-05-2014 Kidszone/Meppel 1  - L.T.V. De Bontekoe 1
18-05-2014 L.T.C. De Kalkwijk 1  - Kidszone/Meppel 1
25-05-2014 H.T.V. Ten Woude  - Kidszone/Meppel 1
01-06-2014 VRIJ 


