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Van de  redact ie

Alweer Info nummer 3 en een hele dikke deze keer! Dat is mooi zo net voor het paasweek-

end, dan heeft u alle tijd om de leuke verslagen te lezen! Zowel over de dinsdag, zaterdag, 

zondag als de woensdag jeugdcompetitie is er van alles te lezen. We missen nog wat teams 

maar deze gaan natuurlijk de komende week hard aan het werk om een groot verslag te 

maken van de eerste 3 wedstrijddagen. 

Denk nu niet dat andere leden niet geïnteresseerd zijn in de belevenissen van andere teams, dat 
is absoluut niet zo! Het is juist enorm leuk om te lezen wat andere spelers mee maken. Schrijf die 
verslagen dus!!!
En wanneer u nu de leuke verslagen heeft gelezen, krijgt u natuurlijk enorme zin om eens een potje 
tennis in het echt te zien. Dat kan op ons terras dat inmiddels is voorzien van nieuw meubilair. Kom 
dat ook eens proberen, neem een drankje en geniet.

Fijne Pasen en tot ziens op ons park

De Redactie
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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
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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

D. FIJNHEER
Gedipl. Voetverzorger

J. Steenstraat 23
7944 TZ  MEPPEL
Tel. 0522 - 241042

Van het  bestuur

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 mei 2014 

om 20.00 uur in het clubhuis van MLTC.

Op 7 mei 2014 is het huidige bestuur een klein jaar bezig met haar taak en wil zij u ver-

slag doen van dit jaar. Reserveert u deze datum vast, de officiële uitnodiging met agenda 

volgt binnenkort.

Dit is uw kans om u nog aan te melden voor een bestuurstaak. Wij zoeken 
nog steeds een penningmeester en een bestuurslid voor het parkbeheer!

Nieuw terras meubilair
Afgelopen weken zijn het bestuur en kantinebeheer MLTC op allerlei manieren op zoek geweest 
naar terras meubilair. Dat was niet zo eenvoudig want we hadden nogal wat eisen:
Het moest er mooi uitzien
Het moest heel zijn
Het moest passen bij de stoelen die er al waren
We moesten het niet al te ver weg kunnen kopen
Het moesten minstens 40 stoelen zijn en 10 tafels van 80 bij 1,20
En natuurlijk moest het ook goedkoop zijn
We hebben op allerlei internet sites gekeken en overal achteraan gebeld, maar er was iedere keer 
wat. Dan weer te duur, dan weer te weinig stoelen, dan dit en dan dat.
Uiteindelijk is het wel gelukt, net te laat om alles voor de eerste competitiedag in orde te hebben.
Op 2 plekken (Nijehaske en Ammerzoden) hebben we de stoelen, onderstellen voor de tafels en de 
tafelbladen gevonden. Het ophalen hebben we verdeeld en Geert heeft ons prima geholpen met 
het in elkaar zetten van de tafels. Hierdoor is het echt een gezamenlijk project geworden!
Voorlopig kan iedereen weer goed zitten! 
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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

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.

Grondwaterpomp
Sinds kort worden de banen gesproeid met grondwater. Daar zijn wij erg blij mee want het is niet 
alleen goedkoper maar ook veel milieu vriendelijker. De pomp is aangelegd naast de nieuwe schuur 
en het enige wat er nog van te zien is ziet u hieronder:

Fietsenstalling
We zijn ook druk op zoek naar een fietsenstalling. We weten het nog niet helemaal zeker maar 
zoals het er nu naar uitziet zal deze er met enkele maanden zijn. Dat duurt nog wel eventjes maar 
dan zullen we wel een fietsenstalling hebben waar we weer een aantal jaren mee verder kunnen.

Vlaggen
De nieuwe vlaggen zijn besteld en zullen binnenkort mooi aan de vlaggenstokken wapperen!

Geniet u de komende week ook weer van het prachtige tennis op ons mooie park, u kunt weer 
prima zitten!

Met sportieve groet,
Bestuur MLTC
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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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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.

Opgave kan via: info@mltc.nl of spreek een van de bestuursleden aan!
Voor nu zijn wij 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.

Met vriendelijke groet,
Bestuur, MLTC

Vr i jwi l l igers  Gezocht

Zonder vrijwilligers is een club niets. Binnen MLTC zijn we dan ook erg blij met onze vrij-

willigers maar, we hebben meer vrijwilligers nodig. 

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die kunnen helpen, je hoeft niets bijzonders te kun-

nen, een helder hoofd en een paar handen is al genoeg. Geef je op als vrijwilliger en steun 

daarmee onze club. GEWOON DOEN!!!!!!!!!!!!!

Kennismakingscursus  55+

Op woensdag 30 april start MLTC weer een kennismakingscursus voor 55 plussers. De cursus 

bestaat uit 7 lessen en deze worden gegeven door Jelle Boers. De lessen vinden plaats op 

woensdagochtend van 8.30-9.30 uur, ballen en rackets zijn aanwezig.

De kosten van deze cursus zijn € 45.--.
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers tot 1 oktober 
2014 op woensdagochtend op dezelfde tijd gratis gebruik blijven 
maken van de baan.

Aan alle leden het verzoek dit kenbaar te maken in hun omgeving 
aan mensen die kennis willen maken met deze leuke sport.

Meer informatie? Tel. 292126 Roel van Wijk



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

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
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Van  de  technische  commiss ie

Hallo beste leden,

Zondag traden 11 teams in het strijdperk......3 verloren er slechts, één team speelde gelijk 

maar gewonnen in sets, en dus mag er berekend worden dat in totaal dus 8 teams wonnen 

van die 11 teams. Winstpercentage dus 72,7%
 

RECTIFICATIE van Info nr 2: voor het gemak maar ook de eerlijkheid ga ik bij gelijke spelen de sets 
of zelfs de games tellen net zoals de KNLTB dat óók doet, dus vorige week tellen de gelijke spelen 
als winstpartijen, want het 1e team won met één set verschil, het 2e team won op games!!!! Hoe 
belangrijk!!
 
Dus total score: 23 gespeelde ontmoetingen, 18 gewonnen, 5 verloren.......78,25% winst!!! 
 
Maar nu de gespeelde partijen in die 11 ontmoetingen: 76 partijen gespeeld, 44 gewonnen, is dus 
58,3%, nét weer niet die 60% gehaald!!!
 
Total partijscore: 160 gespeeld, 93 gewonnen en 67 verloren, nét dus geen 60%
 
DAAR ZIT AANSTAANDE MAANDAG DUS NOG RUIMTE VOOR VERBETERING IN!! Lets do it!!
 
Maar TWEE zaken moeten me nog van het hart:
 
De teamtraining op de zaterdagavond......werd afgelopen zaterdag zeker niet goed bezocht, en dat 
vind ik erg jammer! Wanneer jij níet wilt trainen met je team, dan zég je eigenlijk dat je in 2015 
niet meer bij MLTC wilt spelen. Competitiespelen is een teamgebeuren, teamtraining hoort daar 
bij, dat is ook léuk en zinvol. Je maakt de laatste afspraken voor de zondag, dus dat hoort er bij.
 
Een tweede zaak: ik werd door een drietal spelers gebeld dat ze zondag wat later wilden komen: de 
afstand was een argument en wat langer kunnen blijven slapen was een ander!! Nou, dat laatste 
argument was simpel verholpen met een gouden advies:”Dan ga je vanavond maar een uurtje 
eerder naat bed!!!” Probleem opgelost. 
En afstand: wanneer het eerste team om 9 uur staat in te spelen in Heerhugowaard, het 3e team 
om kwart vóór 9 stond in te spelen in Drachten.......kan jíj dan niet om kwart over 8 in Meppel aan 
het ontbijt verschijnen? En dan kán er een heel dringende reden zijn, een incidenteel geval......maar 
aanstaande Paasmaandag en de competitiezondagen daarop verwacht ik íedere thuisspelende 
speler gewoon om kwart over 8 aan het ontbijt! Wanneer jíj denk dat er een incidentele reden is, 
bel mij dan, dan bespreken we dat!!
 
Nou, Tweede Paasdag gaat dus de derde competitieronde van start voor de zondagspelers, ik hoop 
dat we een mooi Paasweertje mogen verwachten, en dat er veel leden komen kijken naar het mooie 
tennis dat de MLTC leden op de banen hopen te leggen!!!
 
Veel tennisplezier,
 
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
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Ledenadmin is t ra t ie

Op dit moment heeft MLTC zo’n 560 leden. Wij zouden dit aantal natuurlijk graag verhogen 

en daarom organiseren wij bijvoorbeeld de Open Dag en een kennismakingscursus voor 

50+ en voor de jeugd. Tijdens die kennismakingscursussen kan in een aantal lessen voor 

een aangepast tarief kennis worden gemaakt met tennis.

Na afloop van de kennismakingscursus worden er vervolgcursussen aangeboden en wordt men 
lid van MLTC door het invullen en inleveren van het aanmeldingsformulier met (bij voorkeur een 
digitale) pasfoto.
Ter introductie zijn er speciale tarieven voor het eerste jaar van lidmaatschap (voor de bepaling van 
de leeftijd wordt het KNLTB reglement gevolgd):

€ 27,- (jeugd t/m 12)
€ 64,- (t/m 18) 
€ 106,- (senioren). 

Voorwaarde is wel dat u minimaal een jaar geen lid bent geweest van MLTC.

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
door schriftelijke opzegging aan de ledenadministrateur, voor 1 DECEMBER. Indien opzegging van 
het lidmaatschap plaatsvindt na 1 DECEMBER maar voor 1 APRIL in het nieuwe verenigingsjaar zal 
de helft van de verschuldigde contributie worden gevraagd. Na 1 APRIL is de volledige contributie 
verschuldigd.
door verlies van het lidmaatschap van de KNLTB.

Als MLTC lid bent u tevens lid van de KNLTB. De contributie van de vereniging is inclusief de con-
tributie aan de KNLTB.

Let op: Het beëindigen van tennislessen houdt niet automatisch in dat u het lidmaatschap van MLTC 
beëindigt. Dit dient apart opgezegd te worden zoals hierboven aangegeven.

Ledenadministratie
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Van de  technische  commiss ie

Voor 2014 hebben wij de volgende competitieregels opgesteld. Deze gelden voor alle 

competitie spelers. O.i. staat er niets vreemd in, maar is het wel handig deze toch eens op 

een rijtje te zetten. Soms wordt te gemakkelijk aangenomen dat iedereen op de hoogte is 

en dat iedereen dezelfde normen en waarden heeft.

COMPETIT IEREGELS MLTC 2014

1. Bij wedstrijden coachen/aanmoedigen > op bankje zitten
2. Tijdens de competitiedag ook kijken/aandacht hebben voor andere teams
3. Goed gedrag op en naast de baan en respect hebben voor teamgenoten/tegenstanders
4. Ontvangst tegenstanders in de kantine, consumptie aanbieden en je voorstellen
5. Problemen met het team oplossen en het bespreekbaar maken.
6. Teambelang staat voorop, niet het individu
7. Bij blessure (niet spelen) ga je mee met je team (coachen, aanmoedigen)
8. Afmelden competitie, eerder naar huis gaat in overleg met de aanvoerder, trainers
9. Je eigen baan opruimen na de wedstrijd/wedstrijddag en park netjes achterlaten na afloop
10. Er voor zorgen dat je eigen materiaal voor elkaar is (rackets, schoenen, drinkfles, etc)
11.  Wedstrijdverslag maken voor de MLTC Info. Afspreken wie dat doet. (mailen voor dinsdag 20.00 

uur aan info@mltc.nl)

TAKEN AANVOERDER:

1. Checken of teamgenoten pasjes hebben en eventueel innemen
2. Vervoer regelen en zorgen bij uitwedstrijden voor adresgegevens
3. Aanspreekpunt trainers/teamleden bij problemen
4. Coördineren ontvangst tegenstanders
5. Maken (in overleg met team en trainers) van de teamopstelling
6. Invullen ploegenuitwisseling
7. Invullen wedstrijdformulier (bij thuiswedstrijden)
8. Ingevuld wedstrijdformulier inleveren bij de VCL
9. Ballen regelen voor de teamtraining/competitiedag
10. Teamtraining regelen

Voor de zondag teams geldt daar bij nog:

11. Op tijd aanwezig zijn : 08.15 uur ontbijten bij thuiswedstrijden
  : 1 uur van te voren aanwezig op park bij uitwedstrijden
12.  Aanwezig zijn op teamtraining zaterdag 17.30 uur voor team 1,2 en 3, andere teams spreken 

dit met elkaar af.
13. Opstelling voor de zondag op zaterdag voor de teamtraining bespreken en daarop trainen

TIPS

Eet en drink de hele week goed, slaap goed, train goed. 
Op de 2 dagen voor de speeldag extra koolhydraten eten geeft gewoon meer energie op de speeldag. 
Goed ontbijten en goed voedsel meenemen gedurende de dag. Bekende spreuk: “Eet vóór dat je 
honger krijgt en drink vóór dat je dorst krijgt»
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Jeugdcommiss ie
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
12-04-2014   TC Colmschate - MLTC 1  1 – 5

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
Britt van der Weerd
Cynthia Zantinge

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

Zaterdag 5 april was de eerste wedstrijd die wij speelden. Alle vijf hebben
we nog nooit meegedaan aan de competitie dus alles was nieuw. Onze eerste
competitiedag moesten we tegen Hardenberg. Zij hadden ook nog nooit
meegedaan aan competities. Het weer zat gelukkig mee want het was droog.
Geen zon in je ogen en niet te warm, niet te koud. Om half 9 moesten we
aanwezig zijn om in te spelen en om 9 uur begonnen de enkels. Omdat wij met
z’n vijven zijn heeft er steeds iemand met de enkels en de dubbels niet
meegedaan. Alle vier de meisjes uit Hardenberg waren verschillend van spel.
Waar ze wel in overeen kwamen was dat ze zich alle vier op een nogal pittige
manier uitten.
Na de enkels speelden we de dubbels. Het uiteindelijke resultaat van alle
wedstrijden was 3-3. Door de goede begeleiding van onze trainer en de
coördinator en natuurlijk de support van ouders en vrienden was het een
super leuke dag!

Groetjes,
Lisa Rubbens

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
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Woensdag 9 april stond de 1e competitie wedstrijd voor team Meppel 2 groen 2 op het programma. 
We moesten in Hardenberg spelen. We reisden met het hele team af naar Hardenberg, dus 6 dames 
sterk. Cato, Esra, Floren en Maud begonnen met hun enkelpartijen.  Tussenstand 3-1 voor Meppel. 
Daarna speelden Amber en Laïs en Esra en Floren de dubbel  partijen. Ook deze werden gewonnen. 
Eindstand Hardenberg – Meppel : 1-5 

Voor 23 april stond er een wedstrijd gepland in Zwartsluis. Op verzoek van Zwartsluis werd deze 
verplaatst naar zondag 13 april. Na de goede prestaties in Hardenberg, gingen we vol goede moed 
in de vroege ochtend richting Zwartsluis. Helaas bleek het team van Zwartsluis een maatje te groot. 
Eindstand Zwartsluis – Meppel : 6 – 0
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08-04-2014;
Hoezo mooi weer, Hoezo een goede zonnige  start van de competitie. Niets van dat alles want net 
op deze dag hadden de weergoden anders besloten.
Nog redelijk optimistisch werd er rond 9.30 uur buiten gestart met 2 singles en 1 dubbel, nog geen 
uur later zaten we alweer aan de koffie binnen en het lange wachten was begonnen….,buiten werd 
het niet beter en binnen was de hal nog bezet.
Dus …..pas rond 12 uur konden we starten met het vervolg, en dat deed Ineke zeer professioneel 
door haar single met 6-1 en 6-4 te winnen.
De dubbel van Christine en Geertje zakte na de eerste set, verloren in de ty break, als een plumpud-
ding in elkaar, de tweede set was een walk over voor de tegenstander.
Marijke en de dame uit Kampen waren zeer enthousiast buiten begonnen, het was droog maar ze 
hadden geen rekening gehouden met de wind. Om weggeblazen te worden, zo erg…, uiteindelijk 
won diegene die het meeste geluk had en dat was de tegenstander, helaas…..
De 2 dubbels die daarna gespeeld moesten worden werden ook verloren, allemaal nipt, maar toch 
leuk was anders.
Op naar volgende week, om daar de puntjes binnen te halen. Moet lukken.

15-04-2014;
Hoezo is tennis leuk, Hoezo hadden we weer zin in de voorjaarscompetitie. Na de nederlaag van 
vandaag is het enthousiasme danig gedaald!!
Het is lang geleden maar deze keer kregen we met 5-0 klop van Steenwijk, niet nodig maar toch….
geen excuus is er voorhanden.
Dus snel vergeten, en met een positieve, juiste mentaliteit, en hopelijk een mooie zonnige tennisdag 
de volgende tegenstander ontvangen. Dat wordt Haren …altijd moeilijk…!
We zullen zien, wordt vervolgd.

Prettige en zonnige paasdagen,
Karin

Ve r s l a g  C o m p e t i t i e  D i n s d a g 
Team 2de k lasse

Even voorstellen, al jaren lang een begrip op de dinsdagochtend voorjaarscompetitie;

Geertje Hagedoorn, Marijke Mijnheer, Ali Beijer, Karin Weener, Christine Timmerman en 

dit jaar als welkome aanvulling Ineke Meinesz.
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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
13-04-2014 T.V. Heerhugowaard2 - BSpaaS/Meppel1  3 – 5

Dag 2: Heerhugowaard vs. Meppel

Afgelopen zondag waren de mannen al vroeg op pad vanuit Meppel richting Heerhugowaard.
De dames kwam met eigen vervoer aangezien zij niet in Meppel hadden overnacht.

De dames enkels verliepen wisselend. Dide had een ‘steady’ overwinning in 2 setjes door degelijk spel.
Joany daarin tegen gunde zich zelf weer een marathon partij. Helaas moest Joany aan het eind toch 
net haar meerdere erkenning in haar jongere tegenstandster. (#2 van NL t/m 16)
Ik (Erik) had geen beste single en verloor met 16 46. 
Floris had ook een vaste en goede tegenstander, Jake Mak. Na de eerste set in een spannende tie-
break te winnen (6-1 voor, 6-6… 8-6 winnen!!!) Moest Floris de 2e set zijn meerdere erkenning in 
zijn tegenstander. De 3e set was spannend maar ook trok hier Floris net aan het kortse eind, 5-7.
Ah Fijn.. Inmiddels was het 17:00 uur en moesten er nog 4 wedstrijden gespeeld worden.
De stand was 3-1 in het voordeel van de thuis spelende ploeg en coach Harold Jans gaf aan dat 
dit zo’n dag kon worden dat net alles de verkeerde kant op zou vallen. 
Maar toen kwam de specialiteit van de Meppelers! Dubbelen en mixen…
De dames dubbel werd goed gewonnen van de jongere tegenstanders, 2 setjes! 
De heren dubbel was van zeer hoog niveau en Floris en Erik gaven hun tegenstanders geen moment 
de kans om in de wedstrijd te komen. De eerste set ging zeer overtuiging met 6-1 naar Meppel.
De 2e set was aan het begin even spannend maar uiteindelijk werd deze ook met 6-3 gewonnen.
Totaal was de stand is nu 3-3.
Dide en Floris mixten weer een zeer degelijk wedstrijd en wonnen in 2 setjes. DIDE 100% winst!!! 
Joany en Erik begonnen zeer sterk en wonnen overtuigend de eerste set met 6-2. Echter was er in de 
2e set toch een ‘kleine verslapping’ en moesten zijn helaas de set met 4-6 aan zich voorbij laten gaan.
En toen de loterij… Super tie-break….
10-8 MEPPEL BAM!!!
Een zeer spannend einde met nog bijna een onthoofding voor Erik, maar uiteraard had hij goed 
gezien de bal die recht op zijn hoofd geslagen werd net 10 cm uit vloog dus hij kon nog net op tijd 
achter overvallen.. Of was dit meer geluk???
Klokslag 21:00 waren wij klaar met alle wedstrijden en om 11:30 zaten wij nog in Meppel bij ‘Mor-
gana’ voor een wel verdiende ‘kapsalon en spareribs’
Joany was om 01:30 thuis terwijl Floris, Harold en Erik om 01:00 het bed in doken.
Dide was vanuit Heerugowaard gelijk richting Amsterdam gegaan.

Al met al een lange dag met een knappe overwinning voor de Meppellers. 1-3 achter komen uit de 
singles en toch 5-3 winnen!!!

Groetjes en tot aanstaande maandag bij MLTC.
 
Team 1.
Dide, Joany, Floris, Harold (coach) & Erik.
(Bart speelde in het 2e mee en Arianne had examen training)
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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

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
13-04-2014 Tam 1 - BSpaaS/Meppel 2  1 – 7

Dit kort verslag, want waarom uitweiden over een verlies van 1 --- 7. Toch nog een kleine toelich-
ting , want er is nog goed strijd geleverd en 3 enkel wedstrijden zijn met stevige 3 setters verloren.                                                                                                                    
De allerlaatste mix partij van Evelien en Bart kon nog omgezet worden in winst ! Eer gered…
                                                                                                                                                                              
Ook nog ff vermelden dat TAM voor het kampioenschap gaat en al driekwart jaar zwaar in training 
is hiervoor.                                                                                                                                                             
Verzacht het leed, een klein beetje.Tweede Paasdag spelen we thuis en hopen we wat meer punten 
halen, we spelen thuis, tegen een wederom Gronings team, de Cream Crackers.
Groet uit Staphorst.

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  

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
13-04-2014 D.L.T.C.-Drachten 1 - Eddie Bouwhuis/Meppel 3  2 – 6

Om 8.45 waren stonden we al in te spelen in Drachten en zo snel waren de singles ook, 
4-0 voor! Winst voor Dona, Daphne, Nathan en Pieter. De strijd tegen Drachten begon in 
de dubbels, waar onze tegenstanders zeker gelijkwaardig waren aan ons. Herendubbel en 
1e mix werden verloren. De damesdubbel en de 2e mix gingen echter okj naar MLTC: 6-2 
winst.  Deze mix en damesdubbel werden alle 2 in de derde set en erg op karakter gewonnen. 
 
Groetjes team 3

21-04-2014 Eddie Bouwhuis 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
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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
13-04-2014 Limid/Meppel 4 - Tam 7 5 - 3

Op zondag 13 april speelden we thuis tegen TAM. Om 08:15 gingen we, samen met andere teams, 
ontbijten in de kantine van MLTC. Onze tegenstanders kwamen wat later. Ongeveer om 10:00 uur 
waren onze tegenstanders aanwezig. We stelden ons aan elkaar voor en gingen daarna beginnen 
met de wedstrijden. Iris en Jo-Ann begonnen met de dames enkels. De eerste set verloor Iris, maar 
ze kwam sterk terug en won de tweede set en de derde set. Iris had uitstekend gespeeld. Jo-Ann 
won haar enkel ook. Ze kon de eerste set wat sneller winnen. Na de dames enkels werden de heren 
enkels gespeeld door Peter en Robin. Robin won de eerste set, zijn tegenstander stond in de tweede 
set met 0-5 voor, maar Robin liet de set nog niet gaan. Hij vocht ervoor en kwam terug, maar helaas 
verloor hij de tweede set toch. Robin wist dat hij zich nu moest focussen op de derde set, dit deed 
hij en won de set. De andere heren enkel werd gespeeld door Peter. Hij pakte de eerste set, maar 
kon de tweede set niet winnen. Die verloor hij met 6-7. Peter wilde de derde set winnen en nam 
het heft in eigen hand. Het lukte Peter om de derde set te winnen. We konden deze middag ook 
lunchen bij MLTC. Na geluncht te hebben begonnen we met de dames dubbel. Deze werd gespeeld 
door Elise en Iris. De eerste set was moeizaam gewonnen door de tegenstanders. Elise en Iris had-
den de tegenstanders gesloopt en ze pakten de tweede set. In de derde set speelden Elise en Iris 
niet zo goed, ze hadden deze set kunnen pakken. Deze was voor de tegenstanders. Daarna was het 
de beurt aan Marc en Peter. Marc en Peter verloren deze partij . Dit vonden zij jammer. Ze wisten 
dat ze meer van zichzelf hadden kunnen laten zien. Daarna werden de gemengd dubbels gespeeld. 
Dit werd gedaan door Elise en Robin en door Jo-Ann en Marc. Elise en Robin verloren hun dubbel. 
Jo-Ann en Marc wonnen hun dubbel.

Groetjes Jo-Ann

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
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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  7 – 1

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

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  3 - 3

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
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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
13-04-2014 Yourhosting/Meppel 2  - T.V. Spitsbergen 2  4 – 2

Op 13 april 2014 mochten wij voor het eerst deze competitie thuis spelen en we kregen meteen 
een goed team op bezoek namelijk T.V. Spitsbergen 2 die vorige week nog met 6-0 hadden gewon-
nen. Dus we moesten zondag flink aan de bak. We begonnen met 1 baan (aangezien we drie banen 
moesten delen met het andere heren team), hierop begon de eerste enkel, van ons was dat Jordy 
Grit die na de overwinning van vorige week met veel zelfvertrouwen de baan opstapte, maar ook 
zijn tegenstander was niet de minste dus konden we een goede pot zien aankomen. In de eerste set 
was Jordy zeer goed aan het spelen en zijn tegenstander kreeg geen grip op Jordy’s spel en de toch 
weer zeer aanwezige wind, maar de tweede set draaide het een beetje. Zijn tegenstander ging beter 
spelen en kreeg meer grip op de omstandigheden waardoor Jordy 3-0 achterkwam. Jordy hield zijn 
hoofd koel en begon weer beter te tennissen, voordat we het door hadden stond Jordy alweer met 
4-3 voor. Helaas kon hij die voorsprong niet omzetten in partijwinst en moest hij uiteindelijk toch 
buigen voor zijn tegenstander die met 6-2 4-6 2-6 de sterkste was. Intussen was de tweede baan 
ook vrijgekomen en kon de tweede enkel erop die werd gespeeld door Marijn de Vries. Hij had vorige 
week zijn enkel verloren en wilde deze week toch heel graag zijn enkel winnen. Hij kwam in zijn 
enkel geen enkele keer echt in de problemen maar toch waren de rally’s en de games zeer spannend, 
maar uiteindelijk won hij met 6-2 6-3. Toen was het de beurt aan de vedette van het team namelijk 
Patrick Sanders (onze aanvoerder) om op de baan van Jordy de derde single te gaan spelen. Patrick 
had tot dusver nog een 100% score in de competitie en ook zijn single was geen uitzondering. Na 
een moeizame start en na wat zeer goed coachwerk van Jordy kon Patrick de single op zijn naam 
schrijven met 6-4 6-1. Toen was Sytse van der Heijden aan de beurt om de vierde enkel te spelen. 
Zijn tegenstander, in tegenstelling tot die van Jordy, had een zeer aanvallend speltype, maar Sytse 
speelde een degelijke wedstrijd en won uiteindelijk met 7-6 6-2. Na de enkels stond het dus 3-1 
voor ons en toen gingen de dubbels de baan op allebei vrijwel gelijk. Sytse en Patrick als tweede 
dubbel en Jordy en Marijn als eerste dubbel. Jordy en Marijn hadden een vliegende start in hun 
dubbel en lieten de eerste set de tegenstander volkomen kansloos, maar de tweede set werd wat 
rommeliger, er werden foutjes bij het net en van achteruit gemaakt waardoor de tweede set toch 
nog heel spannend werd, maar uiteindelijk trokken Jordy en Marijn toch aan het langste eind door 
de tiebreak met 7-5 te winnen. Dus de eerste dubbel werd uiteindelijk gewonnen met 6-2 7-6. De 
tweede dubbel daarentegen pakte niet zo goed uit Patrick en Sytse speelde allebei niet zo lekker 
en er waren toch af en toe een paar meningsverschillen op de baan. Helaas ging de tweede dubbel 
verloren met 4-6 2-6. Uiteindelijk mogen we zeer tevreden zijn met het resultaat wat we hebben 
neergezet door met 4-2 te winnen zetten wij toch onze eerste stapjes richting het kampioenschap.

Marijn

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. 
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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  2 - 4 
13-04-2014 Yourhosting/Meppel 3  - T.V. Galefjild 1  1 – 5

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

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

Verslag 1e competitiedag team Kidszone/Meppel 1 jongens
Tijdens het ontbijt stonden onze tegenstanders(Rolde) al klaar, ze dachten dat we half 9 moes-
ten beginnen in plaats van half 10. Daardoor moesten we al vroeg de baan op. We besloten 
om eerst de 1e en 2e enkel te laten spelen. Brian heeft de 1e enkel verloren met een drieset-
ter, namelijk: 7-6 3-6 0-6. Ik (Thijs) heb gewonnen, ook met een driesetter 4-6 6-1 6-4. Daarna 
werd de 3e  enkel gespeeld door Max en de 4e enkel door Tim. Max en Tim hebben allebei 
gewonnen in de regen. Max met 6-3 7-5 en Tim met 6-2 6-4. Toen na een tijdje de regen wat 
minder werd begonnen we met de dubbel. Tim en Brian als 1e dubbel en Max en ik (Thijs) als 
2e. De 1e dubbel werd verloren met 6-7 6-1 2-6 en de 2e werd gewonnen met 6-2 4-6 6-4.  
Het waren leuke en spannende wedstrijden en we hebben met 4-2 gewonnen!

Thijs Spliet

13-04-2014 Zuidlaarder T.C. 1 - Kidszone/Meppel 1 1 – 5

Competitie verslag Meppel-Zuidlaren jongens t/m 17 2e klasse
We moesten tegen Zuidlaren. Kevin werd opgehaald bij Joure door Tim en Brian. Max speelde niet, 
want hij had veel huiswerk. Thijs was ziek en kon ook niet spelen. Hierdoor moesten we op het 
laatste moment nog een invaller regelen. Gelukkig kon Tristan bij ons invallen. Tijdens de heenreis 
hebben we de opstelling bedacht: 1e enkelspel Kevin 2e Brian 3e Tim 4e Tristan en met de dubbel 
1e Kevin en Brian en de 2e Tim en Tristan. Nadat we in Zuidlaren waren aangekomen, deden we 
eerst een warming-up. We kregen 2 banen en later 3 dus we begonnen met de dubbels Brian en 
Kevin hadden de dubbel gewonnen met 6-2 7-5 de tegenstanders waren niet heel goed maar wij 
maakten het spel zo’n beetje, goeie punten en onnodige fouten. De dubbel van Tim en Tristan was 
heel spannend het werd een 3 setter. De 1e set verloren ze net met 6-7 maar toen kwamen ze heel 
goed terug en werd de 2e set door hen gewonnen met 6-3 en de laatste set waren ze veel beter. Ze 
maakten de punten aan het net goed af en wonnen hem met 6-2. Brian had zijn enkel makkelijk 
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gewonnen hij hield de bal goed in de rally en had geduld. Tim had gewonnen.  Zijn tegenstander 
was goed maar Tim bleef rustig en knokte hard waardoor de tegenstander helemaal gek werd en 
sloeg met zijn racket tegen de grond. Kevin had ook gewonnen hij speelde een goede wedstrijd  
en stuurde de bal goed in de hoeken. Tristan had last aan zijn knie en moest uiteindelijk stoppen. 
Uitslagen enkel:
Kevin: 6-2 6-2
Brian: 6-0 6-1
Tim: 6-0 6-0
Tristan: opgave

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
13-04-2015 T.V. De Bosbaan  - De Wheem/Meppel 2  0 - 6 

Competitie Verslag 13 april

Afgelopen zondag hadden we natuurlijk weer competitie. Deze keer in Den Ham.
We miste onze teamgenoot Thomas omdat we met z’n 5en ver weg moesten, dus we hebben besloten 
om met 4 jongens erheen te gaan. Gelukkig hadden we wel Floris mee.
De moeder van ons teamgenoot Joris ging rijden naar onze bestemming. Eenmaal aangekomen na 
een reis van ongeveer een uur troffen we het prachtige weer op de tennisvereniging  in Den Ham : 
‘De Bosbaan’ . We besloten te beginnen met de singles nmr. 2,3,4. Die allemaal gewonnen werden! 
Goed gedaan , Jasper, Floris en Joris. De wedstrijden van Jasper en Floris werden overtuigend gewon-
nen. Joris maakte het in tegendeel heel erg spannend voor het toekijkende publiek. Een prachtige 
wedstrijd om te zien! Toen deze wedstrijden eenmaal klaar waren moest ik (Jerry) nog mijn enkel 
spelen. Deze ook overtuigend gewonnen. Na een korte lunchpauze was het tijd voor de doubles. 
Jasper en Floris vormden een dubbelteam en Joris en Ik. Allebei zeer geslaagde wedstrijden die we 
allebei met winst hebben afgesloten. Er was wel wat verwarring in het midden van de wedstrijd 
over de stand bij de beiden teams. Gelukkig is dit weer goed opgelost.
Na een super geslaagde dag was de eindstand 6-0 in wedstrijden in het voordeel van Meppel.

Geschreven door Jerry Zandstra

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
13-04-2014 Kidszone/Meppel 1 - L.T.C. De Kalkwijk 1  1 - 5
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 
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