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Van de  redact ie
 

Dit is alweer INFO nummer 3 van dit seizoen. Deze keer staat 

hij vol met verslagen van de zondag competitie teams. Heel erg leuk!

We missen eigenlijk de verslagen van de andere teams. Het lijkt net alsof er bij MLTC al-

leen maar op de zondagcompetitie wordt gespeeld en dat is natuurlijk niet zo. We nodigen 

al die teams uit ook hun verslagen te schrijven en aan ons te mailen. Zij maken toch ook 

wel wat mee?

Ook weer eens nieuws over de Kidszone. Baan 9 is omgebouwd tot Kidszone en er liggen nu 4 
prachtige mini gravel baantjes.
Ook kunt u een kort verslag lezen van de Algemene Leden Vergadering van 1 april jl.
100 jarig bestaan MLTC
Zaterdag 13 juni 2015 is de dag waarop wij dit gaan vieren. Verderop in deze INFO het programma. 
Aanmelden kan via de website via de link http://www.mltc.nl/aanmelden-100-jaar-mltc-hele-dag 
of http://www.mltc.nl/aanmelden-100-jaar-mltc-vanaf-1600-uur. In de kantine liggen ook in-
schrijfformulieren voor wanneer u  zich liever aanmeldt op papier. Aanmelden kan tot uiterlijk 
10 mei 2015. Stuur deze linken door aan je oud-teamgenoten zodat zij ook mee kunnen doen 
aan de REUNIE!: 
Ook vindt u een verslag van het bezoek aan de Fed Cup, aftrap van ons jubileum jaar en de aan-
kondiging van een echte verhalenwedstrijd: “Herinnert u zich DÉZE nog”

Redactie MLTC INFO
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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

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 - 241042V
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Van het  bestuur
Algemene Leden Vergader ing

Woensdag 1 april heeft de algemene leden vergadering van MLTC in de kantine plaatsge-

vonden. Deze bijeenkomst werd door een kleine veertig personen bijgewoond.

Na de inloop met koffie en thee, werd in het wel en wee van de vereniging door voorzitter Marjolijn 
Haverkamp stilgestaan bij ziek en zeer onder enkele van onze leden. Een vereniging wordt gevormd 
door haar leden. Die zijn het belangrijkste, dat we hebben en in moeilijke tijden verdienen zij onze 
steun.
Omdat Heleen Grit, secretaris en vaste notulist van de vergadering, zelf plotseling te maken kreeg 
met een door zware ziekte getroffen echtgenoot, werd zij vervangen door Hennie van Wijk. Haar 
stenograferende kwaliteiten zijn door bestuur en vergadering in dank aanvaard en bijzonder ge-
waardeerd.
De vergadering werd ondersteund door een Power Point presentatie, hetgeen het geheel verleven-
digde en verduidelijkte. De vaste agendapunten werden vlot en eensgezind afgewerkt. De notulen 
2014 en de vaststelling contributie 2016 werden met algemene stemmen goedgekeurd. Evenzo 
werd ons nieuwe bestuurslid, reeds druk bezig met het 100-jarig jubileum, Wim van Veldhuizen, 
op voordracht van het bestuur, met algemene stemmen aangenomen. De omstandigheid, dat een 
grieperige Wim zelf helaas niet aanwezig kon zijn, deed aan de benoeming niets af.
De gang van zaken was duidelijk en alles verliep zeer ordentelijk, afgezien van een microfoon, die 
het secretarieel jaarverslag aanvankelijk behalve in de kantine ook in de hal liet horen. Ook bleek 
de begroting niet voldoende goed leesbaar geprojecteerd te kunnen worden.
Een suggestie vanuit de leden om de kerncijfers uit de jaarrekening apart in kopie aan de aanwezigen 
ter beschikking te stellen, zal in het vervolg ten uitvoer gebracht worden.
In de rondvraag was ruimte voor de ouders van enkele van onze jeugdleden om, in het belang van 
hun kind, de ontstane situatie na de verandering van tennisschool aan de orde te stellen. Meer 
in het bijzonder de kwestie van vrije trainerkeuze voor hun kind. Vicevoorzitter Walther de Hart 
maakte het standpunt en de argumentatie van het bestuur duidelijk en legde uit, dat vrije keuze 
op gespannen voet kan staan met de door het bestuur nagestreefde keuze voor de clubtrainer. Er 
ontstond een levendige discussie over alle voors en tegens, die ook na de vergadering, informeel 
en in goede sfeer werd voortgezet.
Juist op het laatst, vlak voor sluiting van de vergadering door de voorzitter, vroeg en kreeg bestuurslid 
Roel van Wijk het woord. In een vurig pleidooi vroeg hij dringende aandacht voor de bestuurlijke 
vacatures die nog steeds niet ingevuld zijn. Met name het ontbreken van een penningmeester is 
een groot gemis, staat goed structureel financieel beleid in de weg en legt, voornamelijk op de 
voorzitter vanwege een dubbelfunctie, een extra zware druk.
Onder het genot van een drankje werd nadien door een groot aantal leden nog een tijd lang over 
diverse zaken nagepraat.

Walther de Hart
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Full service
Internetbureau

www.interwijs.nl

Webshops

Websites

Internet marketing

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!

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.
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Kant inebeheer  M.L .T.C.
Sinds 2 weken is er op zondag vanaf 17.00 uur de mogelijkheid om voor Euro 5,-- te eten 

bij MLTC.

Hier wordt al heel veel gebruik van gemaakt en het is bijzonder gezellig zoals te zien is op onder-
staande foto. Kom het ook gewoon eens proberen!
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Jumbo Het Vledder

Het Vledder 1, Meppel

Tel. 0522 - 45 81 60

Jumbo Rembrandtlaan 

Rembrandtlaan 12, Meppel

Tel. 0522 - 48 81 60

Hallo

Praktijk voor 
Sportfysiotherapie
Manuele Therapie
Medisch Fitness

Meppel

www.mltc.nl
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Van de  t ra iners
“Dubbel t rad i t ie  in  ere  gehouden”

Afgelopen zondag speelronde 2. En wat was het een mooie dag. Met voor de meeste teams 

uitstekende resultaten. 

Winst voor Verkeerschool Eddie Bouwhuis Meppel 1, BSpaas Meppel 2, Shoebox Meppel 3, Limid 
Meppel 5, BSpaas Heren 1, De Wheem jongens 1 en Kidszone jongens 2. Een prima gelijkspel voor
Yourhosting Meppel 4. Helaas konden Bspaas Heren 2 en Kidszone jeugd 1 het niet bolwerken. Zij 
zullen de komende weken hard moeten strijden voor handhaving.

MLTC staat al jaren bekend als een vereniging waar de dubbels veelal in winst werden afgesloten. 
Hoe vaak werden de enkels niet verloren, maar dan toch de dubbels gepakt. En hoe lekker voelde 
dat dan. Weliswaar, na een 0-4 achterstand, met 4-4 gelijkspelen, maar dat voelde dan als een 
overwinning.....heerlijk!!!

Ook afgelopen zondag was het weer zo’n dag. 2-2, 1-3 uit de enkels komen en dan vervolgens alle 
dubbels pakken. Ook de mannen van Bspaas heren 1 zijn nog steeds ongeslagen in de dubbels en 
dan te bedenken dat we met veel jeugd spelen. Daar wordt vaak van gezegd dat ze te kort komen 
in de dubbels, te weinig routine hebben, tactisch de dubbel niet slim spelen en teveel als singlelaars 
tijdens een dubbel op de baan zijn en er dus geen chemie tussen beiden is. En hoe moeilijk is het 
om na een lange dag met al veel uren in de benen nog te moeten mixen. Vooral als de overwinning 
na de dubbels al een feit is. Maar ons motto is dat we gewoon alles willen winnen en dus ook de 
altijd lastige en mentale zware mixdubbel!
Afgelopen zondag hebben we maar weer eens bewezen dat deze traditie nog steeds een MLTC 
traditie is.
Tijdens de trainingen besteden we veel tijd aan het spelen van dubbels en dat wierp afgelopen 
zondag duidelijk zijn vruchten af. 

Goed gedaan spelers en vasthouden deze goede spirit!! 
 
Tennisgroet,  

Jelle en Harold
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ADAM MENSWEAR
Hoofdstraat 1 
MEPPEL
Tel. 0522-252496

 

www.mcdonalds.nl

O
p

 b
e

zo
e

k
 b

ij
 d

e
 F

e
d

 C
u

p

MLTC op bezoek bi j  de Fed Cup
Aftrap  jub i leumjaar  100- jar ig  MLTC

We waren het helemaal vergeten, maar dit verslagje lag nog op de plank en we wilden het 

jullie niet onthouden.

Het is ook al weer even geleden. Winter was het nog, die zondag 8 februari 2015. Het weer was 
niet slecht voor een vroege februaridag. Ongeveer 5 graden, vaal zonnetje, beetje wind en de hele 
dag droog. Best lekker; een goed voorteken.
Halverwege de ochtend gingen we op pad, naar Apeldoorn toe. Het precieze reisdoel was de Om-
nisport Sporthal aldaar, zeer modern sportcomplex, nog maar een paar jaar oud.
Toen we aankwamen, lagen de entreebewijzen al klaar; keurig op naam en aangeboden door de 
tennisbond KNLTB. Mooi geregeld en een heel attent gebaar.
Omdat MLTC dit jaar 100 jaar jong is, leek het de KNLTB een leuk idee om ons iets aan te bieden, 
een soort van cadeautje voor de jarige en een soort van kick off van ons jubileumjaar. Het werd de 
mogelijkheid om gratis naar een belangrijke tenniswedstrijd te gaan, in dit geval een ontmoeting in 
het kader van de internationale landencompetitie voor vrouwelijke tennisspelers, de Fed Cup 2015.
En wat voor een ontmoeting was het en wat een ontmoeting in het kwadraat zou het uiteindelijk 
blijken te zijn. De meisjes van Nederland, die al vijftien jaar lang tevergeefs hun best deden om vanuit 
de lagere zône-groep weer eens hogerop te komen, hadden het in 2014 gepresteerd om Japan te 
verslaan en naar de wereldgroep II te promoveren. Nederland bevond zich, gelukkig maar, voor het 
eerst sinds vijftien lange jaren, eindelijk weer te midden van de beste zestien landen ter wereld. Ja, 
dat wel. Maar die 8ste februari liepen ze ook meteen weer een grote kans om tot een degradatie-
wedstrijd uit die wereldgroep II veroordeeld te worden. Slowakije was namelijk de tegenstander. 
Slowakije, met een spelersarsenaal uit de top 100, de top 50 en zelfs de top 10 van de wereld, was 
duidelijk de allersterkste tegenstander uit de groep, die Nederland kon treffen.
Dezelfde groep meisjes, die vorig jaar verantwoordelijk was voor de overwinning op Japan, mocht 
ook nu weer aantreden. Voor een vrij kansloze missie, zo dachten we. De sfeer was er niet minder 
om en met een vrij verrassende 1-1 tussenstand vanuit de zaterdag ervoor, gloorde er zelfs een 
beetje hoop, een heel klein beetje maar hoor, in onze tennisharten. We gunden het onze sympa-
thieke meiden zo en de tegenstander was niet met haar allersterkste spelers gekomen, toch? Maar 
vooralsnog stonden die stuk voor stuk, allemaal flink hoger op de wereldranglijst.
Toch voltrok die zondagmiddag, vlak voor onze ogen, we zaten bijna op de baan, zo dichtbij, op 
een voor de gelegenheid speciaal aangelegde gravelarena, een waarlijk wonder van Apeldoorn. 
Kiki, Arantxa, Michaela en Richèl speelden als jonge godinnen en hun Slowaakse tegenstrevers, de 
relatieve wereldsterren, werden in het verloop van de hevige strijd al kleiner en kleiner. Werkelijk 
niets werd verloren, alles gewonnen, ongelooflijk. Een einduitslag van 4-1, wie had dat gedacht? 
We hadden het niet eens durven dromen en toch was het gebeurd. Het publiek was uitzinnig van 
vreugde en onze jonge speelsters een beetje verlegen, maar apetrots.
Ook de aanwezige MLTC-ers realiseerden zich, dat ze tennishistorie mochten meemaken. De sportieve 
moeder met haar twee jonge knapen, de sympathieke ondernemer met zijn dochter en haar vriendin, 
beiden dromend om ooit ook zo te spelen en de altijd positieve dame uit de seniorengroep, allemaal 
mochten zij er bij zijn. Net als wij, een middag puur genieten en eigenlijk nog een beetje beduusd 
van het verbazingwekkende resultaat. Ja, Nederland gaat binnenkort in Den Bosch tegen Australië 
spelen om promotie naar de allerhoogste divisie, met de sterkste acht landen ter wereld in wereld-
groep I. Een aantal MLTC-ers is Apeldoorn zo goed bevallen, dat zij zich ook weer voor Den Bosch 
hebben aangemeld. Deze keer niet door de bond aangeboden. Het is immers niet alle dagen feest.

De tennisliefhebber met de pet
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Twilight Promotie
Plasweg 82-84 IJsselmuiden (038) 33 276 87

www.twilightpromotie.nl 
info@twilightpromotie.nl

• Sportprijzen,
   altijd rondom 2000 bekers op voorraad
• Biljart- en Dartartikelen,
• Alles voor vlaggen en masten,
• Lichtreclame, tijd- en temperatuurdisplay’s
• Reclameborden – stickers, plakteksten,
• Relatiegeschenken, agenda’s, kalenders,
• Ballonnen, helium, springkussens,
• Abrahams , Sara’s, Ooievaars. 

Er gaat een wereld 
voor u open!

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

www.mltc.nl
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Eindel i jk weer nieuws 
van  de  K idszone

U heeft het vast al gezien: onze Groundsman is de afgelopen 

weken erg druk bezig geweest met het ombouwen van baan 9 naar een Kidszone baan. 

Hierop zijn 4 mini baantjes aangelegd. Uniek is vooral de ondergrond. 

Dit is niet zo heel erg gebruikelijk voor mini banen maar wij hebben er zeer bewust wel voor gekozen.  
Prima voor onze jongste jeugd maar ook voor al onze andere leden.
Let wel: na gebruik moeten ook deze banen gesleept worden!

Hieronder een foto impressie van de aanleg en het uiteindelijk resultaat met dank aan Richard, 
onze groundsman en fotograaf.
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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

Wolds t raa t  44-46 

Meppe l 

Te l .  0522 252505

www.eleveldschoenen.nl

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

www.mltc.nl
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Schierkamp

Op 27, 28 en 29 maart zijn wij met alle zondagcompetitieteams op kamp naar Schiermon-

nikoog geweest. Het was een echt bikkelweekend. Met zakken zand sjouwen, bootcamp op 

het strand en leuke grappen maken. 

Toen we vertrokken van MTLC wachtte Harold en Jelle nog een leuke verrassing. Ze kregen allebei 
een ‘onesie’ aan getrokken van de meiden van het kamp. Op de boot werd het daarom direct al 
een gezellige boel. 

Vanaf de boot gingen we lopend naar de Kooiplaats, onze kampeerboerderij. Dezelfde avond deden 
we ons eerste spel  ‘minute to win-it’.  Daarna gingen we slapen en ’s ochtends werden we weer 
vroeg wakker gemaakt voor de ochtend loop om  zo de fietsen te halen in het dorp. Pas daarna 
gingen we ontbijten met ‘Fred en Ed’. 

We hebben elke dag lekker gegeten met de dank aan Dorien en Ton.  Harold en Jelle maakten het 
tot een echt bikkelweekend. Zwaar was vooral het sjouwen met zakken (nat) zand. Hierin was het 
team van Gijs toch echt het beste met 106(!) kg zand. Verder zijn er nog veel fietssleutels kwijtge-
raakt maar hebben we de meeste 
met wat zoekwerk weer terug 
kunnen vinden. De stress was er 
niet minder van. 

Wij vonden het een heel geslaagd 
en gezellig kamp. Een goede aftrap 
van de competitie zondagen en…… 
we hebben nu al zin in volgend 
jaar!

Groetjes van Tess, Elles en Arianne
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Reünie 
100- jar ig  MLTC

Op 12 mei bestaat onze vereniging 100 jaar!

Dit gaan we vieren op  ZATERDAG 13 JUNI met een geweldige feestdag die wordt afgesloten 

met een optreden van Willem Spans, een echte Meppeler artiest!

PROGRAMMA

10.00-11.00  welkom met koffie/thee en gebak
12.00-16.00  generatie-invitatie toernooi
16.15-17.30  “receptie” met  KNLTB 
  Gemeente Meppel 
  Opening Kidszone
18.30-20.00  buffet
20.00-21.00  quiz petje op, petje af
21.00-24.00  Willem Spans
10.00-24.00  scherm met oude foto’s en filmpjes

Wij willen natuurlijk graag weten met hoeveel feestvierders wij rekening moeten houden en daarom 
verzoeken wij je je aan te melden. 

Bi j  aanmelding voor  de hele  dag (vanaf  11 .00 uur)  i s  inbegrepen
• ontvangst met koffie en gebak
• deelname generatie-invitatie toernooi
• receptie met hapje en drankje
• buffet
• feestavond
• 4 consumptiebonnen

Kosten gehele dag
Volwassenen € 25,- (p.p.)
Jeugd t/m 12 jaar € 12,50 (p.p.)

Wil je niet meedoen aan het toernooi dan kun je je ook aanmelden voor het middag- en avond 
programma.: 

Bij  aanmelden voor de receptie en het avondprogramma (vanaf 16.00 
uur)  i s  inbegrepen
• receptie met hapje en drankje
• buffet
• feestavond
• 2 consumptiebonnen

Kosten receptie en avondprogramma
Volwassenen  € 20,- (p.p.)
Jeugd t/m 12 jaar € 10,- (p.p.)

Aanmelden kan via deze linken: 
http://www.mltc.nl/aanmelden-100-jaar-mltc-hele-dag
en
http://www.mltc.nl/aanmelden-100-jaar-mltc-vanaf-1600-uur

Tot  u iter l i jk  10 mei  2015.

Wij rekenen op een grote opkomst!! We maken er een groots feest van.
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Herinneren júllie, beste INFO-lezers, je deze nog? In Nederland een wereldberoemde slogan, een 
jingle uit de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw, op de radio veel gebruikt om er een ‘gouwe 
ouwe’ mee aan te duiden. Zó beroemd, dat er later een boek over geschreven is en zelfs een musical 
over gemaakt.

Zo ver is het bij ons eigen MLTC (nog) niet…..maar wie weet, wat nog komen gaat. We zijn zelf 
inmiddels een gouwe ouwe; met 100 jaar mag je dat toch wel zeggen! Dus hebben we ook voor 
100 jaar aan herinneringen en dáár zijn we naar op zoek.

Wie weet nog, wie wanneer lid was en wat hij of zij deed? Wie weet nog, wie wat zei en waarom 
dat was? Met wie ging je om en met wie heb je wat beleefd? Hoezeer kun je nog altijd genieten 
van die wereldpartij en hoe hard kwam die klap van dat smadelijke verlies aan, terwijl je op winst 
had gerekend?
Welke herinneringen hebben jullie aan 100 jaar MLTC? Denk eens goed en hard na en graaf eens 
in je geheugen. Wat komt er bij jullie boven?

Literaire of artistieke eisen zijn er niet of nauwelijks. Echter, aangezien het hier over een stukje 
historie van onze club gaat, is pure fictie (100% verzonnen verhaal) niet de bedoeling. 
En omdat het hier een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging betreft, wordt een minimale 
verhaallengte van 100 woorden niet als onredelijk ervaren; de beperking van een maximum lengte 
is er niet, maar al te lijvige boekwerken lopen de kans om niet gelezen te worden.

Anekdotes, ervaringen, eigen belevenissen, overleveringen. Vrolijk, droevig, grappig, ontroerend. 
Origineel of alledaags. In proza of poëzie. Het maakt niet uit, zie maar. In principe in woord en 
geschrift, maar voel je je geroepen om je herinnering in een andere vorm gestalte te geven (bijv. 
film of muziek), dan graag in overleg.

Zet je verhaal ‘op papier’ en zend dit uiterlijk 1 juni 2015 naar info@mltc.nl 
De drie meest aansprekende inzendingen worden beloond met een leuke verrassing, een leuke 
herinnering. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Bekendmaking van de uitslag vindt uiterlijk op zaterdag 13 juni 2015 (de grote feestdag!!) plaats. 
Publicatie van de verhalen en eventueel ‘live’ voordracht behoren tot de mogelijkheden. Door de 
redactie van de INFO, in samenspraak met het bestuur, wordt een deskundige jury samengesteld.

Ben je al aan de slag? Wij zien naar jullie inzendingen uit en zullen deze met enthousiasme tot 
ons nemen.

Her inner t  u  z ich  DÉZE nog? 
( . . .nog? . . .nog? . . .nog?)???
-herinneringen aan een eeuw MLTC, een verhalenwedstrijd-
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Zondagcompet i t ie  2015

Verkeersschool  Eddie  Bouwhuis/Meppel  1 ,  3e k lasse ,  afdel ing 0037

Jordy Grit   Bianca Fijnheer
Pieter Vink   Daphne Haverkamp

06-04-2015 ALTV Daisy 2 - Verkeersschool Eddie Bouwhuis/Meppel 1  5 - 3
12-04-2015 Verkeersschool Eddie Bouwhuis/Meppel 1 – TV Didam  6 – 2

De tweede competitiedag bracht MLTC 1 veel wind en een 6 – 2 overwinning op over Didam 1. Na 
de singles gespeeld te hebben stond het 2 – 2. Na een korte pauze waarin geluncht werd ging MLTC 
1 door en wonnen zowel de herendubbel en de damesdubbel. Dit betekent dat het 4 – 2 voor MLTC 
stond! MLTC 1 zat in de ‘winning mood’ en wonnen vervolgens de mixen erg eenvoudig. Vervolgens 
werd de dag afgesloten door gezamenlijk een hapje te eten in de kantine.
 
Pieter

Stand afdeling & wedstrijdgegevens 

Stand  W W G V Pt. Voor Tegen

1 T.V. Woolderes 2 2 2 0 0 13 13 3

2 Meppeler L.T.C. 1 2 1 0 1 9 9 7

3 O.L.T.C. Ready 1 1 1 0 0 7 7 1

4 T.C. Ludica 1 2 1 0 1 7 7 9

5 T.V. Het Wooldrik 1 2 1 0 1 6 6 10

5 V.T.P. Vorden 1 2 0 0 2 6 6 10

7 A.L.T.V. Daisy 2 1 1 0 0 5 5 3

8 T.V. Didam 1 2 0 0 2 3 3 13

19-04-2015 TV Het Wooldrik 1 -  Verkeersschool Eddie Bouwhuis/Meppel 1
26-04-2015 Verkeersschool Eddie Bouwhuis/Meppel 1 – VTP Vorden 1
10-05-2015 OLTC Ready 1  -  Verkeersschool Eddie Bouwhuis/Meppel 1
17-05-2015 Verkeersschool Eddie Bouwhuis/Meppel 1 -  TC Ludica 1
31-05-2015 TV Woolderes 2  -  Verkeersschool Eddie Bouwhuis/Meppel 1

Mix 1
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BSpaaS/Meppel  2 ,  4e k lasse  afdel ing 0060

Gijs Feij   Bianca Fijnheer
Robin Grit  Melanie Haverkamp
Marijn de Vries  Jo-Ann Huzen

06-04-2015  BSpaaS/Meppel 2 -  LTC Emmen 1  2 - 6
12-04-2015 ZTC De Pelikaan 1 -  BSpaaS/Meppel 2  2 – 6

Op zondag 12 april was het de beurt aan het 2e mix team om zijn eerste uit wedstrijd te spelen op 
het kunstgras van de Pelikaan in Zwolle. De dag begon al goed we waren allen ruim op tijd aanwezig 
op het park waardoor wij al lekker aan het inspelen waren toen onze tegenstanders binnen drup-
pelden. Na een gezellig kopje thee of koffie met een heerlijk stukje appel-kruimeltaart ging de dag 
toch echt beginnen, de dames gingen als eerste de baan op. Jo-Ann speelde de eerste damessingle 
en kreeg het meteen lastig tegen Eline Nijmeijer, maar na een verloren eerste set 3-6 kon ze haar 
speelniveau opkrikken en pakte ze de tweede set 6-2 en de derde set   6-4. Melanie speelde onze 
tweede damessingle en verloor helaas in drie goed bevochten sets met 3-6 6-2 2-6. Gijs kwam 
als heer uit in de tweede single en speelde een zeer goede wedstrijd tegen een tegenstander die 
niet was opgewassen tegen Gijs zijn spel, Gijs won dan ook met 6-0 6-2. Toen mocht ik de eerste 
heren single spelen, helaas was het vertoonde spel van mijn kant simpelweg niet goed genoeg om 
echt een rol van betekenis te spelen in deze wedstrijd, maar mijn tegenstander speelde zeer goed 
en maakte goed gebruik van het kunstgras. Ik verloor dan ook met 3-6 2-6. Na de enkels stond 
het dus 2-2, maar toen gingen de dubbels erop en toen ging het snel. De damesdubbel werd vrij 
eenvoudig maar met goed tennis gewonnen door Vera en Melanie met 6-2 6-1 en ook de heren 
dubbel gespeeld door Gijs en door mij werd eenvoudig binnengehaald met 6-0 6-1. Toen gingen de 
mixen erop. Gijs en Vera speelde tweede mix, een zeer goede wedstrijd die na een moeilijke eerste 
set toch werd binnengehaald met 7-6 6-2. Melanie en ik speelde de eerste mix, waarbij onze te-
genstanders gedurende de wedstrijd steeds beter gingen spelen en het dus ook nog even spannend 
werd, maar gelukkig konden wij de wedstrijd toch winnen met 6-4 7-5. Uiteindelijk zijn wij met een 
zeer geslaagde dag en onze eerste overwinning van deze competitie weer terug naar huis gegaan.

Marijn de Vries

Stand afdeling & wedstrijdgegevens 

Stand  W W G V Pt. Voor Tegen

1 L.T.C. Emmen 1 2 2 0 0 14 14 2

2 T.C. Delden 1 2 2 0 0 12 12 4

3 Meppeler L.T.C. 2 2 1 0 1 8 8 8

3 A.L.T.V. Daisy 3 2 1 0 1 8 8 8

5 Mallumse Molen 1 2 1 0 1 7 7 9

6 T.V. Woolderes 4 2 0 0 2 5 5 11

6 Z.T.C. De Pelikaan 1 2 0 0 2 5 5 11

6 T.C. Ludica 2 2 1 0 1 5 5 11

19-04-2015 BSpaaS/Meppel 2  -  ALTV Daisy 2
26-04-2015 TV Woolderes 4  -  BSpaaS/Meppel 2
10-05-2015 TC Ludica 2  -  BSpaaS/Meppel 2
17-05-2015 BSpaaS/Meppel 2  -  Mallumse Molen 1
31-05-2015 TC Delden 1  -  BSpaaS/Meppel 2
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Shoebox/Meppel  3 ,  5e k lasse ,  afdel ing 0097

Max van Meerwijk  Michelle de Haan
Ivan Semper  Isabelle Popma

06-04-2015 KJLTC 4 -   Shoebox/Meppel 3  4 – 4
12-04-2015 Shoebox/Meppel 3 -  TV Huissen 2  8 – 0

Vandaag moesten we thuis spelen tegen Huissen 2. We begonnen met de dames enkels,  Michelle 
en Isabelle hebben allebei gewonnen.
Toen begonnen de heren enkels, Ivan en Max hebben allebei heel goed gespeeld en gewonnen!
Nadat ons team de enkels had gewonnen gingen we met de tegenstanders lunchen  de lunch was 
heel lekker!
Daarna gingen de dubbels de baan op en de dubbels gingen super goed! Alle bij dus gewonnen 
Na de dubbels ging de mix de baan op en die waren heel spannend vooral bij Michelle en Max. Ze 
stonden als laatste op de baan maar toch gewonnen! 
In totaal dus 8-0 gewonnen 

Shoebox team 3 

Stand afdeling & wedstrijdgegevens 

Stand  W W G V Pt. Voor Tegen

1 Meppeler L.T.C. 3 2 1 1 0 12 12 4

2 T.V. Sparta 1 2 1 0 1 11 11 5

3 T.V. Strokel 4 2 1 1 0 9 9 7

4 K.J.L.T.C. 4 2 0 2 0 8 8 8

5 L.T.V. Irminloo 1 1 1 0 0 6 6 2

6 L.T.V. Lelystad 2 1 1 0 0 5 5 3

7 T.V. Huissen 2 2 0 0 2 3 3 13

8 Wezepse T.C. 2 2 0 0 2 2 2 14

19-04-2015  Wezepse TC 2  -  Shoebox/Meppel 3
26-04-2015 Shoebox/Meppel 3  -  LTV Lelystad 2
10-05-2015 Shoebox/Meppel 3  -  TV Strokel 4
17-05-2015 LTV Irminlo 1  -  Shoebox/Meppel 3
31-05-2015  Shoebox/Meppel 3  -  TV Sparta 1
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Yourhost ing/Meppel  4 ,  5e k lasse ,  afdel ing 0096

Kevin van der Ploeg Flore Hullegie
Thijs Spliet  Elysia Pool
Jeroen Westerbeek  Mirjam Talen

06-04-2015 Yourhosting/Meppel 4 - ZTC De Pelikaan 2  8 – 0
12-04-2015 TC Delden 3 - Yourhosting/Meppel 4  4 -  4

Competitie speeldag: 2
T.C. Delden 3 – M.L.T.C 4

We spraken af bij M.L.T.C. om 08:00 en gingen vanuit daar naar Delden. We kwamen daar 9:10 aan en 
de tegenstanders ontvingen ons met wat drinken en gebak. Ondertussen hadden we afgesproken wie 
wat ging spelen. De 1e partijen die de baan op mochten waren de heren enkel 1 (Thijs) en 2 (Kevin). 
Thijs moest tegen een goede man die een harde servers had en veel spin in forehand en backhand. 
Thijs vocht hard, vooral de eerste paar games waren erg spannend, maar de man was toch een maatje 
te groot voor Thijs en hij verloor met 6-2 6-0. Bij Kevin was het ook spannend, de games gingen over 
en weer. De tegenstander van Kevin had een goede rotatie service, waar hij veel moeite mee had. 5-3 
kwam hij achter te staan in de eerste set, maar door goed terug te knokken won hij de set met 7-5! 
Een mentale tik had hij uitgedeeld, maar blijkbaar was deze zo groot dat de 2e set voorbij vloog met 6-0. 
De tussenstand was dus 1-1. Toen mochten de dames 1 (Elysia) en 2 (Flore) de baan op. Elysia moest 
tegen een oudere vrouw die veel terug had en scherpe hoeken maakte, waardoor Elysia het lastig kreeg 
in het begin.  Ze verloor de 1e set met 6-2, maar langzamerhand kwam ze steeds beter in de wedstrijd en 
door slim te spelen won ze de 2e set met 6-3. Door haar topconditie won ze de 3e set ook nog met 6-3!  
Flore had het ook lastig in de 1e set, haar tegenstander had een goeie backhand en forehand die 
ze met veel vaart kon slaan, waardoor Flore veel onder druk kwam te staan. Flore kwam 4-1 achter 
te staan,  maar op karakter en goede tips van de teamleden won ze 5 games op een rij en won ze 
dus de set met 6-4. Dit zette ze door in de 2e set en won deze met 6-0. 
De tussenstand na de enkels was 3-1 voor M.L.T.C. Vervolgens begonnen de dubbels. De HD (Jeroen 
& Thijs) was heel erg lastig, want de mannen waar ze tegen moesten waren groot en hadden goede 
volleys. Ze kwamen al snel op een achter stand van 6-0 maar ze bleven wel strijden ook al waren 
de tegenstanders een maat je te groot. En doordat strijden kregen ze nog een verdiende game, 
maar helaas mocht dat niet baten, ze verloren de 2e set met 6-1. De Damesdubbel (Mirjam & Flore) 
wonnen ze nog net in een 3setter.  Ze wonnen de 1e set met 6-4 door vastheid in de cross en aan 
het net te poachen, maar door misschien een beetje concentratieverlies verloren ze de 2e set met 
6-3. De teamleden stonden naast de baan hun volop aan te moedigen en ze gingen weer spelen hoe 
ze de 1e set ook speelden en dat werkte, want ze wonnen de 3e set met 6-3. Na de dubbels stond 
het 4-2 voor M.L.T.C. De mixen waren aan de beurt. De 1e mix waren Elysia en Jeroen. Ze begonnen 
de mix al gelijk spannend en ook hier gingen de games over en weer. Ze stonden 5-4 achter maar 
kwamen terug tot 6-6, maar helaas verloren ze de tiebreak. In de 2e set was het alweer spannend, 
ze hadden nog een aantal kansen om de 2e set te winnen, maar de tegenstanders waren net iets 
sterker, de tweede set was 6-4. De 2e mix speelde Kevin en Mirjam. Ze begonnen niet zo sterk, 
maar kwamen later wel weer in de wedstrijd. Door wat teveel foutjes verloren ze de set met 6-2. 
In de 2e set hadden ze een andere tactiek die ze ook in de training hadden gebruikt en dat was: na 
de return van de tegenstander switchen.  We voerden de tactiek uit en het werkte ook nog, helaas 
voor een korte tijd. De tegenstander raakte in de war, maar waren toch beter en wonnen de set 
met 6-2.  De einduitslag was 4-4. Op naar volgende week!!

Kevin van der Ploeg 

Zondagmiddag ging het team van Mltc 4 naar Delden, iets meer dan een uur in de auto zitten! Al 
gauw begonnen we met de herenenkels, Thijs Spliet en Kevin van der Ploeg speelden deze wedstrij-
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den. Thijs begon goed aan zijn partij het ging gelijk op in de eerste 4 games maar daarna won Thijs 
geen game meer. Bij Kevin ging het ook redelijk gelijk op, het stond 5-4 voor de tegenstander en 
Kevin moest 2 setpoints wegpoetsen. Gelukkig deed hij dit ook en won heel knap de 1e set met 7-5. 
Daarna was het over en uit en won Kevin de 2e set met 6-0. Toen moest Elysia Pool spelen. Elysia 
moest even op stoom komen maar toen ze eenmaal op stoom kwam ging het snel. Elysia won in 
2 sets. Toen was het de beurt aan Flore Hullegie. Ook hier ging het zeer gelijk op, maar in de loop 
van de 2e set zag je dat Flore een maatje te groot was en ook zij won vrij makkelijk in 2 sets.                                   
Vervolgens begonnen we met de dubbels, en uiteraard begonnen we met de heren- en damesdubbel. 
De herendubbel werd gespeeld door Thijs Spliet en Jeroen Westerbeek en zij verloren deze wedstrijd 
min of meer kansloos. De damesdubbel echter niet, die werd gespeeld door Mirjam Talen en Flore 
Hullegie, zij speelden goed en in een spannende 3 setter trokken zij aan het langste eind. 4-2 de 
mixen nog te gaan. Elysia Pool en Jeroen Westerbeek speelde een mix, een spannende mix waarin 
het zeer gelijk op ging en werd beslist in een tiebreak die helaas werd verloren. De 2e set was ook 
spannend maar ging uiteindelijk met 6-4 naar de tegenstander. De andere mix werd gespeeld door 
Mirjam Talen en Kevin. Het was een lastige partij en de tegenstanders waren goed, helaas verloren… 
Het eindresultaat was dus 4-4 een goeie uitslag uit tegen Delden!!! Tot volgende week!!! 

Jeroen

Stand afdeling & wedstrijdgegevens 

Stand  W W G V Pt. Voor Tegen

1 T.V. Ramele Raalte 1 2 2 0 0 14 14 2

2 Meppeler L.T.C. 4 2 1 1 0 12 12 4

2 K.J.L.T.C. 5 2 1 1 0 12 12 4

4 Wezepse T.C. 1 2 1 0 1 9 9 7

5 T.C. Delden 3 2 0 2 0 8 8 8

6 T.V. Woolderes 6 2 1 0 1 6 6 10

7 T.C. Ludica 3 2 0 0 2 3 3 13

8 Z.T.C. De Pelikaan 2 2 0 0 2 0 0 16

19-04-2015 Yourhosting/Meppel 4 - TC Ludica 3
26-04-2015 Wezepse TC 1  - Yourhosting/Meppel 4
10-05-2015 Yourhosting/Meppel 4 - KJLTC 5
17-05-2015 TV Ramele Raalte 1  - Yourhosting/Meppel 4
31-05-2015 TV Woolderes 6  - Yourhosting/Meppel 4
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L imid/Meppel  5 ,  6e k lasse ,  afdel ing 0131

Twan Apeldoorn  Loes Arts
Diederik Blaauwhof Annemart Kleijn
Harold Koopman  Daphne van Meerwijk
Thomas van Maanen (reserve)

06-04-2015  Limid/Meppel 5 - Veracket 9  5 - 3
12-04-2015 TV Gramsbergen 1 -  Limid/Meppel 5  3 – 5

T.V. Gramsbergen 1  - Meppeler L.T.C. 5  3-5
Ook dit seizoen moesten we tegen Gramsbergen. Net als vorig seizoen, en ook weer tegen het-
zelfde team. Na de 4-4 van de laatste ontmoeting waren we natuurlijk uit op een revange, maar 
die begon tegenvallend. Na de 4 singles stonden we al met 3-1 achter. Alleen Diederik Blaauwhof 
wist een punt te pakken, na een verdiende overwinning. Om er een overwinning eruit te slepen 
was het noodzakelijk om alle dubbels te winnen.  Nadat Loes Arts en Annemart Kleijn de dames 
dubbel overtuigend wonnen en ook de heren dubbel werd binnengesleept door Harald Koopman 
en Diekerik Blaauwhof, stond het weer  gelijk. Je kon wel zien dat er geoefend is op de dubbels 
bij Meppel want ook de mix dubbels werden gewonnen door Twan Apeldoorn, Loes Arts, Harald 
Koopman en Annemart Kleijn, en daarmee de tweede overwinning in de wacht gesleept. Met deze 
overwinning hebben we ook de tweede plek veroverd. Een goede dag voor Meppel dus.

Stand afdeling & wedstrijdgegevens 

Stand W W G V Pt. Voor Tegen

1 Groninger Lawn Tennis Bond 5 2 2 0 0 13 13 3

2 T.C. Suthwalda 4 2 1 0 1 10 10 6

2 Meppeler L.T.C. 5 2 2 0 0 10 10 6

4 Veracket 9 2 1 0 1 9 9 7

4 T.V. Gramsbergen 1 2 1 0 1 9 9 7

6 Groninger Lawn Tennis Bond 7 2 1 0 1 6 6 10

7 T.C. ‘t Nijlân 3 2 0 0 2 4 4 12

8 A.T.C. Veenhorst 1 2 0 0 2 3 3 13

19-04-2015  Limid/Meppel 5  - ATC Veenhorst 1
26-04-2015 GLTB 5   - Limid/Meppel 5 
10-05-2015 TC ’t Nijlan 3  - Limid/Meppel 5  
17-05-2015 Limid/Meppel 5  - TC Suthwalda 4
31-05-2015 Limid/Meppel 5  - GLTB 7
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BSpaaS/Meppel  Heren 1 ,  3e k lasse ,  afdel ing 0536

Lars Bijsterbosch
Ronald Blei
Olav Doorten
Nick Doorten
Stijn Slump (reserve)

06-04-2015 TC Ludica 1 - BSpaaS/Meppel 1  0 - 6
12-04-2015 BSpaaS/Meppel 1 - TV Strokel 1  6 - 0

Stand afdeling & wedstrijdgegevens 

Stand  W W G V Pt. Voor Tegen

1 Meppeler L.T.C. 1 2 2 0 0 12 12 0

2 Z.L.T.B. 2 2 2 0 0 10 10 2

3 Drijver’s T.C. 2 2 1 1 0 8 8 4

4 T.C. Sprenkelaar 2 2 0 2 0 6 6 6

4 T.C. Haaksbergen 1 2 0 2 0 6 6 6

6 Nijkerkse T.C. 1 2 0 1 1 4 4 8

7 T.C. Ludica 1 2 0 0 2 2 2 10

8 T.V. Strokel 1 2 0 0 2 0 0 12

19-04-2015 Nijkerkse TC 1  - BSpaaS/Meppel 1 
26-04-2015 BSpaaS/Meppel 1  - TC Sprenkelaar 2
10-05-2015 ZLTB 2   - BSpaaS/Meppel 1 
17-05-2015 BSpaaS/Meppel 1  - TC Haaksbergen 1
31-05-2015 BSpaaS/Meppel 1  - Drijver’s TC 2
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BSpaaS/Meppel  Heren 2 ,  3e k lasse ,  afdel ing 0535

Peter Blansjaar
Sytse van der Heijden
Milan Kalaba
Patrick Sanders
Mark Westerink

06-04-2015 TC Bargeres 1 - BSpaaS/Meppel 2  0 - 6
12-04-2015 BSpaaS/Meppel 2 - Heerder LTC 1  1 – 5

Stand afdeling & wedstrijdgegevens 

Stand  W W G V Voor Tegen

1 T.C. Bargeres 1 2 2 0 0 12 0

2 T.C. Sprenkelaar 1 2 1 1 0 8 4

3 Heerder L.T.C. 1 2 1 0 1 7 5

4 Hoogeveense LTC 1 2 1 0 1 6 6

5
T.V. De Bosbaan - 
Vroomshoop 1

2 0 1 1 5 7

5 T.C. Dokkum 1 2 1 0 1 5 7

7 Veracket 1 2 1 0 1 4 8

8 Meppeler L.T.C. 2 2 0 0 2 1 11

19-04-2015 TV De Bosbaan-Vroomshoop 1 - BSpaaS/Meppel 2
26-04-2015  BSpaaS/Meppel 2 - TC Dokkum 1
10-05-2015 BSpaaS/Meppel 2 - Veracket 1
17-05-2015 Hoogeveense LTC 1 - BSpaaS/Meppel 2
31-05-2015 BSpaaS/Meppel 2 - TC Sprenkelaar 1

De Wheem/Meppel  Jongens 1 ,  3e k lasse ,  afdel ing 3036

Jasper Kroes
Floris Popma
Thomas Rous
Jerrry Zandstra
Thomas van Maanen (reserve)

06-04-2015 TEZ 1 - De Wheem/Meppel 1  1 - 5
12-04-2015 De Wheem/Meppel 1 - TV Denekamp 2

19-04-2015 TC Diekman 1  - De Wheem/Meppel 1
26-04-2015 De Wheem/Meppel 1 - OLTC Ready 2
10-05-2015 TC Hellendoorn 1  - De Wheem/Meppel 1
17-05-2015 De Wheem/Meppel 1 - TV Topspinners 1
31-05-2015 De Wheem/Meppel 1 - De Mossendam 2
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Kidszone/Meppel  Jongens 2 ,  4e k lasse ,  afdel ing 3070

Jay van Assen
Thomas Rugers
Philip van der Werf
Ron Zuidhof

06-04-2015 TC Suthwalda 1 -  Kidszone/Meppel 2  1 - 5
12-04-2015 Kidszone/Meppel 2 - TC Runa 1  4 - 2

Stand afdeling & wedstrijdgegevens 

Stand  W W G V Pt. Voor Tegen

1 T.C. ‘t Wold 1 2 2 0 0 12 12 0

2 Meppeler L.T.C. 2 2 2 0 0 9 9 3

3 T.C. Ittersum 1 2 1 0 1 7 7 5

4 T.V. PAF 1 1 1 0 0 6 6 0

5 T.C. ‘91 Stadshagen 1 1 1 0 0 5 5 1

6 T.C. Runa 1 2 0 0 2 2 2 10

7 T.C. Suthwalda 1 2 0 0 2 1 1 11

8 T.V. Ramele Raalte 1 2 0 0 2 0 0 12

19-04-2015 TV PAF 1   - Kidszone/Meppel 2
26-04-2015  Kidszone/Meppel 2  - TC Ittersum 1
10-05-2015 Kidszone/Meppel 2  - TC ’t Wold 1
17-05-2015 TV Ramele Raalte 1  - Kidszone/Meppel 2
31-05-2015 TC’91 Stadshagen 1 - Kidszone/Meppel 2

Kidszone/Meppel  Jeugd 1 ,  hoofdklasse ,  afdel ing 4001

Janiek de Rijke  Tess van der Feen
Vincent Schadee  Arianne Zwart
   Elles Zwart

06-04-2015  Kidszone/Meppel 1  - LTC De Kalkwijck 1  0 - 8
12-04-2015 DLTC Drachten 1  - Kidszone/Meppel 1  5 – 3

2e competitiedag
Weer vroeg opstaan; vandaag naar Drachten……we hebben er zin in!

Het is een heel spannende en lange dag geworden; we hebben nu met 5-3 verloren (vorige week 
met 8-0) dus dit is een hele verbetering. Deze tegenstanders waren ook heel goed.
De damesdubbel was super spannend voor Elles en Tess; zij wonnen met 7-6 4-6 en 7-6. Knap gedaan!
Ook de mix van Vincent en Arianne 6-4 en 7-5 is gewonnen. Een goede combi! Elles heeft ook haar 
enkelspel gewonnen. Ze speelde heel erg goed.

Het was lekker weer om te tennissen: niet te koud, niet te warm. Er stond wel een stevige wind, 
waar wij soms behoorlijk last van hadden. De tegenstanders waren behoorlijk ouder dan wij. We 
zijn een heel jong team vergeleken met de meeste andere teams. Voor zulke jonkies, doen wij het 
best goed, al zeggen wij het zelf!!!

Geschreven door Janiek en VincentZ
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Stand afdeling & wedstrijdgegevens 

Stand  W W G V Pt. Voor Tegen

1 L.T.C. De Kalkwijck 1 2 2 0 0 15 15 1

2 T.C. Salland 1 2 2 0 0 13 13 3

3 Groninger Lawn Tennis Bond 1 2 2 0 0 12 12 4

4 G.L.T.V. Cream Crackers 1 2 1 0 1 6 6 10

5 T.V. Joure 1 2 0 0 2 4 4 12

6 D.L.T.C. - Drachten 1 1 0 0 1 3 3 5

7 T.C. Delden 1 2 0 0 2 3 3 13

8 Meppeler L.T.C. 1 1 0 0 1 0 0 8

19-04-2015 Kidszone/Meppel 1  - TC Delden 1
26-04-2015 TV Joure 1  - Kidszone/Meppel 1
10-05-2015 GLTV Cream Crackers 1 - Kidszone/Meppel 1
17-05-2015 Kidszone/Meppel 1  - GLTB 1
31-05-2015 TC Salland 1  - Kidszone/Meppel 1
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