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Van de  redact ie

Voor u ligt al weer Info nummer 8. Wat zijn de afgelopen maanden snel gegaan! We heb-

ben allerlei soorten weer gehad met alle competitiedagen maar toch alles op tijd en goed 

af kunnen sluiten.

Ook in deze Info weer veel informatie over de competitie en onze kampioenen maar ook een inge-
zonden stukje van een trouwe lezer en supporter.

Verder de laatste 2 delen van “The Story of……
De ontbijtsponsors Jumbo, Fred en Ed en Kantine beheer MLTV willen wij nog eens hartelijk bedanken 
voor hun hulp. Ook de overige sponsors verdienen natuurlijk een bedankje want zonder hen zou er 
bij MLTC geen tennis op het huidige niveau zijn. Wij hopen op u allemaal te kunnen blijven rekenen!
Voorlopig zal dit de laatste Info zijn. Wanneer het bestuur informatie voor u heeft, zal dit aan u 
gemaild worden.
Een fijne zomer met veel tennisplezier gewenst!

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 - 241042

Van de  Technische  Commiss ie
Dag 6

Dat was wel een rare zondag! Aan de ene kant bewezen BSpaas/Meppel 1 en 2 hun suprematie 
in de 1e en 2e klasse in het Noorden door Groningen en Leeuwarden met 7-1 en 6-2 te verslaan, 
aan de andere kant lieten Yourhosting/Heren 2 en Yourhosting/Heren 3 kostbare punten liggen. En 
Tamek/Gemengd 5 deed het waanzinnig goed door de koploper met 6-2 te verslaan!!

Óók een opmerkelijk team is Shoebox/Meppel 6: zij staan níet bovenaan, maar wanneer zij aan-
staande zondag met minimaal 5-3 winnen, worden zij tóch kampioen vanwege het feit dat zij álles 
gewonnen hebben.

Al met al wél weer een goede zondag. Van de 12 uitwisselingen werden er 2 verloren, drie gelijkge-
speeld, Verkeersschool Eddy Bouwhuis/Meppel 4 verloor helaas zijn onoverwinnelijke status door 
4-4 te spelen én te verliezen op games, (maar kan aanstaande zondag gewoon kampioen worden 
in de 4de klasse!) de andere 2 gelijke spelen weet ik geen winst/verlies-status van, en dus in totaal 
weer minstens 7 overwinningen.

Wanneer we de partijen-percentages berekenen zitten we op 84 partijen, 54 gewonnen en 30 
verloren, is dus 64% winst, toch weer heel erg knap!!

DE LAATSTE COMPETITIEDAG VAN 2014!!!!

Je start die dag met toch wel wat angst en beven. Paul Haarhuis komt op bezoek, dat is leuk; 
BSpaas/Meppel 1, Bouwhuis/Meppel 3, Limid/Meppel 4, Shoebox/Meppel 6, Yourhosting/Heren 
2 en KidsZone/jongens 1 kunnen nog kampioen worden maar zijn gedeeltelijk afhankelijk van de 
concurrentie. De Wheem/jongens 2 ís al kampioen en Yourhosting/Heren 3 kan nog degraderen.
Dat geeft spanning!!

De dag begint geweldig: op de vier voorste banen beginnen alle dames met een 3-0 voorsprong, 
daar is een mooie foto van, en al die dames winnen hun enkelspel. Dan komen Floris en Paul de 
baan op, en het publiek dat in groten getale was komen opdagen, kon genieten van een fantastische 
strijd met 2 matadoren in het strijdperk die vól voor de winst gingen. Paul won, maar Floris liet 
zien wat hij in zijn mars heeft! 
Gemengd 3 won dankzij Lars en Nathan......en was daarmee kampioen!

Paul won ook de Herendubbel en daarmee was ons eerste dus géén kampioen en Paul wél. Maar 
moest daarvoor wél speciaal van Roland Garros overkomen, want zonder Paul was Meppel kam-
pioen geworden!

Meppel 4 verloor zijn eerste puntje in de DD, dus daarom moest TAM uit Groningen dus óók een 
puntje morsen. 

Heren 2 won easy met 6-0, maar kan geen contact krijgen met Hooglanderveen!! Spanning!

Meppel 6 heeft hommeles in Wezep, intimidatie van volwassenen op kinderen van 13. Gelukkig 
was Mirjam mee met wat ouders, maar ondergetekende werd door moeder Natasja snel ter plekke 
gereden...........bleek alles tóch rustig en zij konden weer terug na de bevrijdende DD en een 5-0 
stand, Meppel 6 dus kampioen!

Heren 3 had dankzij Milan tóch een puntje gesnoept van kampioen Dokkum, maar was nog niet 
zeker van lijfsbehoud. 
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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.

Helaas, Jongens 1 kwam één setje te kort tegen Assen 1, dus géén kampioen.

Meppel 4 had ook een mixed verloren, TAM staat op 4-1 vóór, is dus virtueel kampioen!

Martijn Koopman komt met vette grijns op me af lopen: “níet gedegradeerd Sil!!” Blijdschap!

Robin Grit van Meppel 4 belt op met de mededeling dat TAM met 7-1 gewonnen heeft! De schooi-
er........ik kon aan zijn stem horen dat hij jokte......gewapend als ik was dat spelers me voor het lapje 
willen houden!! HaHa, jammer Robin, maar wél proficiat, nieuwkomers Peter en Marc, samen met 
Iris, Jo-Ann en Elise.......een prima teamprestatie!

Op de baan staat nog de laatste partij van de competitie 2014! Melanie en Gijs, aangemoedigd door 
alle aanwezigen, maken er een waardige afsluiting van. Melanie: “Normaal moedigen wij altijd het 
eerste team aan, maar nu stond het hele eerste team óns aan te moedigen! Dat was echt hartstikke 
gaaf!!” Eerste set verloren, tweede set met 7-5 winnen, dan achter komen te staan met 5-9, vier 
matchpoints tégen dus, en dan gewoon winnen met 12-10, kijk, dát is nu een winnaarsmentaliteit!! 
Kampioen wáren ze al, maar dit was móói man!!

Het wachten op Meppel 4 en 6 duurde lang, Heren 2 nog steeds in onzekerheid........tót het bevrijdende 
telefoontje kwam vanuit richting Amersfoort: zij speelden 3-3, Meppel dus kampioen!!
Ik heb zelden een verbaasder gezicht gezien dan dát moment op het gezicht van Jordy Grit!!

Ik was met dochter Bente om 9 uur thuis, maar met wát een tevreden gevoel!!! Al die gehuldigde 
spelers, cola in champagneglazen, gejuig, geklap, humor, het ware MLTC-gevoel!!!!

Namens de TC
 
Silvester Jorna
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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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The s tory  o f 
McDonald ’s, dee l  5

Voeding & bewegen

Gevarieerde voeding en voldoende beweging vormen de kern van een bewuste leefstijl. Dat is precies 
waar ook McDonald’s veel waarde aan hecht. Bij McDonald’s kunnen gasten altijd een verantwoorde 
keuze maken. Nieuwe vaste en tijdelijke producten zorgen steeds voor voldoende variatie. En voor-
lichting over voldoende beweging is een belangrijk onderdeel in de communicatie naar de gasten.

Variatie
Gasten kunnen bij McDonald’s altijd een gevarieerde keuze maken. Behalve uit producten met 
rundvlees is er bijvoorbeeld keuze uit kip, vis, vegetarische producten, salades, fruit, Franse Frietjes, 
ijs en diverse dranken. Voor de jonge gasten is er het Happy Meal; een kindermenu bestaande uit 
Hamburger, Cheesburger, McNuggetskip of Fish filet, een drank naar keuze, een portie Franse Frietjes 
een dessert naar keuze en een speeltje.

Productinformatie
McDonald’s biedt gasten heldere informatie over de voedingswaarden en allergene stoffen van de 
verschillende producten. Deze informatie is te vinden in de folder ‘Bewust kiezen’, verkrijgbaar in 
ieder McDonald’s restaurant, en op de achterzijde van de placemats. Ook via www.mcdonalds.nl (zie 
bijvoorbeeld de menusamensteller) en telefonisch via de afdeling gastenrelaties is deze informatie 
verkrijgbaar. Voor gasten met speciale dieetwensen (bijvoorbeeld door een voedselallergie) biedt 
McDonald’s informatie over allergene stoffen en voedingswaarden.

Alle McDonald’s producten staan geregistreerd in de TNO Databank voor voedselovergevoeligheid 
ALBA. Deze geeft informatie over producten die bij een bepaalde allergie zonder risico’s kunnen 
worden. McDonald’s is de eerste restaurantorganisatie in Nederland die haar producten in deze 
databank heeft laten opnemen. Bovendien laat McDonald’s zich onder andere adviseren door het 
Voedingscentrum, een onafhankelijk instituut op het gebied van voeding en gezondheid.

Nieuw wordt informatie op de verpakking van de produkten waarbij we laten zien hoeveel er van 
de benodigde dagelijkse ingredienten in het produkt zitten d.m.v. staafdiagrammen.
Bijv. op gebied van eiwitten, suikers, vetten, calorien etc.. Dit willen we in de loop van 2006 we-
reldwijd invoeren. 

Voldoende beweging
Een bewust en actief leven is de balans tussen gevarieerd eten en voldoende bewegen. Voldoende 
bewegen hoort net als gevarieerd eten bij een bewust en actief leven. McDonald’s ondersteund 
daarom al jaren tal van (inter)nationale sportevenementen en lokale sportverenigingen. De spon-
sering van de Nationale sportweek sluit hier prima bij aan. Tijdens de Nationale Sportweek staat 
heel Nederland in het teken van sport en kan iedereen in Nederland meedoen aan een van de vele 
activiteiten, variërend van voetbalclinics tot hardloopwedstrijden. De Nationale Sportweek is een 
initiatief van de sportbranche, het sportonderwijs, gemeenten, sportwinkels en sportleveranciers.

Ronald McDonald Sport- en Beweegshow
In 2004 heeft McDonald’s  voor de Olympische Spelen de Ronald McDonald Sport-en Beweegshow 
ontwikkeld in samenwerking met NOC*NSF. De Sport-en Beweegshow is een aanvulling op het 
Olympische lespakket van NOC*NSF. Ronald McDonald treedt met deze niet-commerciële show 
op basisscholen op. Hij leert kinderen op speelse wijze van alles over sporten, bewegen en de 
Olympische Spelen.
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ADAM MENSWEAR
Hoofdstraat 1 
MEPPEL
Tel. 0522-252496

 

www.mcdonalds.nl

FLASH!
McDonald’s ondersteunt de landelijke FLASH!-campange van de overheid, die Nederlanders be-
wust wil maken van de mogelijkheden om met dagelijkse activiteiten als fietsen, lopen, sporten, 
huishoudelijke klussen, bewust meer te bewegen. Onderdeel van deze samenwerking is de Ronald 
McDonald FLASH!-beweegshow.

Lokale sportsponsoring
Veel McDonald’s restaurants houden zich het hele jaar door bezig met sport. De restaurants in gro-
ningen bijvoorbeeld ondersteunen de jeugdopleiding van FC Groningen, het restaurant in Deventer 
in sponsor van de Go Kids Club, de jeugdvereniging van voetbalclub Go Ahead Eagels. En het McDo-
nald’s restaurant Alblasserdam ondersteunt de hele F-jeugd van korfbalvereniging CKC kinderdijk.
En McDonald’s restaurant Meppel is hoofdsponsor van McDonald’s AV de Sprinter en hoofdsponsor 
van de McDonald’s Reest Halve Marathon.
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Frieda regelt het ontbijt en de lunch voor de topteams en is iedere zondag, net als Bob en Dorien, 
al om 07.00 uur in de weer. 
MLTC wil hen heel graag bedanken voor hun hulp en inzet. We hebben het toch maar weer mooi 
samen voor elkaar gekregen. 

Kant ine  beheer  MLTC

Ook voor de kantine zit de competitie er weer op. Er is veel werk verzet door Bob en Dorien 

en natuurlijk ook door Frieda.
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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

Hieronder vindt u 2 foto’s waardoor u er een idee krijgt van hoe druk en gezellig het was.

Drukte  op  ons  park
 

Zondag 1 juni was het enorm druk op ons park. Dat kwam natuurlijk doordat Paul Haarhuis 

met zijn team tegen onze eerste team speelde. Beide teams konden nog kampioen worden 

dus zeker de enkel wedstrijden waren belangrijk en spannend.

Een van de dames van Bathmen sloeg tijdens 
de wedstrijd haar racket kapot. Dit racket was 
uiteindelijk voor Robin Grit maar niet nadat 
Bente Jorna het had laten signeren door nie-
mand anders dan Paul Haarhuis.
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s 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

Percentages
Inhaaldag percentages  op  Hemelvaar tsdag!

Door een misverstand kwamen mijn percentage-berekeningen niet in de vorige Info terecht, 

maar kennelijk dachten de spelers die op Hemelvaartsdag moesten inhalen dat het nóg 

beter kon dan eerdere percentages!

Vijf teams moesten inhalen, gewonnen werd er met 6-2 en 6-2 door Gemengd 2 en 3, Heren 1 
scoorde 6-0 en toen dachten jongens 1 en 2 dat ze dat óók maar met dezelfde cijfers moesten doen!!

Van de 34 wedstrijden werden er dus 30 gewonnen. Ik heb een calculator zitten op mijn mobieltje 
dat nog stamt van vóór de Tweede Wereldoorlog, maar die kan niets uitrekenen bóven de 80%, 
dus jullie moeten zelf maar aan het rekenen gaan, maar het was wél zielig voor de tegenstanders.

Percentages laatste competitie-zondag:

We kunnen er vrij kort over zijn want ook de laatste zondag was weer grandioos scorend : 59 
maal werd gewonnen, 19 maal verloren en onze VCL Aart rekende met zíjn mobieltje uit dat dat 
percentage dus op ruim 75% zat. Moet je je voorstellen: je moet tegen MLTC tennissen, en je kans 
op winst is slechts 25%.......dan loopt het toch dun door je broek? 

Al met al gedurende de hele competitie zaten we ongeveer op een dikke 65%, méér dan keurig!! 

Volgend jaar zal dat iets lager worden wellicht, omdat een aantal teams promoveerden, dus werk 
aan de winkel voor de Technische Staf en de spelers!!!

Namens de TC,
Silvester Jorna.
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Talenten  Trophee

Sinds 1971 keert het District Groningen/Drenthe jaarlijks de Talenten Trophee uit. 

Veel Meppeler spelers hebben deze al eens gewonnen.

Dit jaar was de beurt aan een zeer talentvolle speler, die al jaren meedoet met allerlei toernooien 
en altijd zeer sportief speelt. 
De Trophee is namelijk gewonnen door Mattheo Knoop! Mattheo, van harte gefeliciteerd!
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McDonald ’s, dee l  6

SAMENLEVING.

McDonald’s doet graag iets terug voor de samenleving waarin zij opereert. Daarbij gaat het niet 
alleen om geld en goederen, maar ook om persoonlijke inzet en het nemen van verantwoordelijk-
heid. McDonald’s sponsort niet alleen het Ronald McDonald Kinderfonds, maar doet ook veel aan 
sportsponsoring. McDonald’s AV de Sprinter wordt veel als voorbeeld gebruikt in Nederland. Daar-
naast leveren Franchisenemers op lokaal niveau in hun eigen omgeving een belangrijke bijdrage 
aan de samenleving.

Ronald McDonald Huizen.
In Nederland is de Stichting Ronald McDonald Kinderfonds de overkoepelende organisatie van de 
Ronald McDonald Huizen. Deze bieden een ‘thuis ver van huis’ aan ouders, broertjes en zusjes van 
kinderen die langdurig in een ziekenhuis moeten verblijven. Ouders kunnen een tijdje in het huis 
logeren en tot rust komen, familieleden kunnen op bezoek komen en in de weekends en tijdens 
vakanties logeren er ook broertjes en zusjes. De Huizen bieden trouwens niet alleen een dak boven 
het hoofd; ouders vinden er ook steun bij huismanagers, vrijwilligers en andere gasten die in het 
Huis logeren.
Er zijn 13 Ronald McDonald Huizen operationeel in Nederland op loopafstand van streek- en aca-
demische ziekenhuizen bijv. Zwolle bij het Sophiaziekenhuis. Er staat zelfs een Ronald McDonald 
Huis in Madurodam.
Momenteel zijn er 3 Huizen in ontwikkeling: bij revalidatiecentrum Franciscusoord in Valkenburg a/d 
Geul, bij revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem en bij de jeugdpsychiatrische instelling 
RMPI in Barendrecht. Daarnaast wordt op de bovenste verdieping van het VU medisch centrum 
in Amsterdam Ronald McDonald VU Kinderstad gerealiseerd. In Kinderstad komen o.a. een Schip-
hol Spottersnest, Ajax Spelershome, speelplein, disco, theater, tv-studio en internet. Kortom, een 
bruisende plek waar kinderen even kunnen vergeten dat ze ziek zijn. Meer informatie is te vinden 
op: www.kinderfonds.nl.

Educatieve shows.
Ronald McDonald is de clown en kindervriend van McDonald’s. 
Hij verzorgt niet-commerciële optredens in de McDonald’s restaurants, op scholen, in ziekenhuizen 
en op evenementen.
*Al meer dan 15 jaar organiseert McDonald’s in samenwerking met Stichting Consument en Vei-
ligheid een Veiligheidsoptreden. In dit optreden, speciaal bedoeld voor basisscholen, wijst Ronald 
McDonald op het belang van onder meer brandpreventie en verkeersveiligheid.
*De Opruimshow is een optreden van Ronald McDonald waarin hij de aandacht vestigt op ver-
antwoord omgaan met afval. De Opruimshow is een aanvulling op het lespakket ‘Zwerfafval;mooi 
niet!’ van Stichting Nederland Schoon.
*In de Ronald McDonald Sport- en Beweegshow leert Ronald McDonald kinderen op een speelse 
manier alles over sporten, bewegen en de Olympische Spelen. De Sport- en Beweegshow is een 
aanvulling op het Olympisch lespakket van NOC*NSF.
*Om kinderen in beweging te krijgen heeft McDonald’s in samenwerking met het Nederlandse 
Instituut voor Sport en Bewegen de Ronald McDonald ‘FLASH!-Beweegshow’ ontwikkelt. Daarmee 
wil Ronald bewegen op school structureel promoten. De FLASH!-campagne maakt Nederlanders 
bewust van de wenselijkheid van een gezonde leefstijl. Dat kan met simpele, alledaagse vormen 
van bewegen, zoals fietsen, lopen en huishoudelijke klussen.
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Sportsponsoring.
McDonald’s sponsort wereldwijd grote sportevenementen, zoals de Olympische Spelen. Een belang-
rijk onderdeel van de Olympische gedachte is immers teamspirit en dat is een van de pijlers van 
McDonald’s. Al in 1976 werd McDonald’s officieel sponsor van de Spelen in Montreal. Bij de Spelen 
in Sydney in 2000 was McDonald’s als ‘Proud Sponsor’ aanwezig, met onder meer het jeugdkamp 
‘Olympic Achievers’, dat als doel had jongeren de Olympische gedachte zelf te laten ervaren. Bij elke 
Olympische Spelen beloont McDonald’s een afvaardiging van haar beste medewerkers bovendien 
met een werkvakantie in het Olympische dorp. Daar werken ze met internationale collega’s en 
ervaren ze natuurlijk de Olympische sfeer.
Behalve aan de Olympische Spelen verbindt McDonald’s haar naam al een aantal jaren aan het EK 
en het WK voetbal. Rond deze kampioenschappen organiseert McDonald’s speciale acties voor de 
gasten, zoals in 2004 bij het EK voetbal in Portugal de Player Escort-wedstrijd. Kinderen konden 
hiermee een optreden als Player Escort tijdens een van de EK-wedstrijden winnen.
Sinds 2004 is McDonald’s hoofdsponsor van de Nationale Sportweek (een initiatief van de sport-
branche, het sportonderwijs, gemeenten, sportwinkels en sportleveranciers), de week van het jaar 
waarin breed onder de aandacht wordt gebracht dat sporten goed en leuk voor je is. McDonald’s 
AV de Sprinter is hierbij enorm actief. Verder worden op lokaal niveau veel sportverenigingen door 
McDonald’s restaurants ondersteund.

Lokale activiteiten.
Op lokaal niveau leveren de Franchisenemers een bijdrage aan de samenleving in de directe omgeving 
van hun restaurant(s). Een McDonald’s restaurant geeft een impuls aan de vestigingsplaats, of dit 
nu langs de snelweg is of in de binnenstad. De Franchisenemers organiseren bijvoorbeeld tal van 
activiteiten in hun lokale en regionale omgeving, in een voortdurende dialoog met belanghebben-
den. Deze activiteiten variëren van opruimacties, sportsponsoring en werkgelegenheidsprojecten 
tot actieve betrokkenheid bij buurt-en winkeliersverenigingen. 
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Van een  t rouwe suppor ter

Hoewel het tennisseizoen 2014 nog maar net is begonnen, is de tenniscompetitie na dit 

weekeinde alweer afgelopen. Veel te vroeg vinden velen.

Zowel bij het zaterdag- als zondag tennis viel er weer mooi en spannend tennis te zien en vergeet 
ook het jeugd- en damestennis niet. Daar was ook het nodige te beleven. Jammer dat niet alle 
teams wedstrijdverslagen inzonden.
 
Jammer was ook dat niet meer belangstellenden de wedstrijden hebben bijgewoond. Zondag 1 
juni was er gelukkig wel veel publiek, maar dat lag natuurlijk aan de komst van Paul Haarhuis. 

Aan de complimenten die Karin in Info Nr. 7 aangeeft, wil ik er nog één bijvoegen.
Aan de redactie van de Info voor het ieder weekeinde weer laten verschijnen van de Info van MLTC, 
met een overzichtelijk geheel van de spelers(sters), uitslagen en standen.
De analyse van de technische commissie en de story van MacDonalds wil ik hier ook wel noemen. 
Mede namens drie vaste bezoekers van het competitietennis t.w. Wies en Dick Perenboom en 
ondergetekende.
 
Lupko Niks
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Wo r d  j i j  d e  d i s t r i c t s  j e u g d 
kampioen 2014?

Met deze tekst op de banner werd reclame gemaakt voor de District Jeugd Kampioen-

schappen. In ons district werden deze georganiseerd door TC Veendam van 26 mei tot en 

met 30 mei 2014. 

Er schreven 152 kinderen in waarvan 16 MLTC-ers. Niet zo veel als in eerdere jaren, maar toch een 
mooi aantal.
Al die MLTC-ers hebben hun uiterste best gedaan en leuke wedstrijden gespeeld maar bij iedere 
tenniswedstijd kan er maar 1 winnaar zijn. Het is echter wel heel leuk wanneer je hebt meegedaan!

Vrijdag 30 mei werden eerst de halve en later op de dag de finales en troostfinales gespeeld.

Bij het onderdeel oranje hadden we een deelnemer, Jort Jorna. Jort wist heel knap de finale te 
bereiken maar kon die net niet winnen.
Bij de meisjes 9-10 Groen deed Daphne van der Veen mee. Daphne heeft het heel erg goed gedaan 
en is winnaar geworden in deze categorie.
Bij de meisjes 13-14 deed ook een Daphne mee: Daphne Haverkamp.  Daphne was vorig jaar ook 
District Jeugdkampioen en wilde dat graag nog eens worden. Ze heeft haar uiterste best gedaan 
en wist de finale te winnen.
Bij de jongen 15-16 stonden Mattheo Knoop en Marijn de Vries tegen elkaar in de finale. Mattheo 
had al 5 keer eerder de titel veroverd en dat wilde hij deze laatste keer dat hij mee mocht doen, 
nog eens herhalen. Mattheo won de wedstrijd en kon tijdens zijn speech bij de prijsuitreiking nog 
een leuk verhaal vertellen over een DJK finale die hij niet won. Toen speelde hij tegen diezelfde 
Marijn en bij de stand 3-3 ontstond er een discussie of een bal in of uit was. Marijn had gelijk en 
vanaf dat moment is Mattheo begonnen met huilen en deed dat de rest van de wedstrijd (nog 12 
games!) en Marijn werd toen District Jeugd Kampioen.

Naast de kampioenen in ons eigen district hebben wij ook kampioenen in omliggende districten. Zo 
is Brechtje Schipper kampioen geworden bij de meisjes 13-14 in het district Overijssel en Kevin van 
der Ploeg bij de jongens 11-12 in het district Friesland. Ook zij van hartelijk gefeliciteerd!
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KNLTB Landel i jk , zondag

Helaas hebben nog niet alle verenigingen de uitslagen in gevuld. Hierdoor is nog niet voor 

iedereen duidelijk hoe hij/zij is geëindigd in de poule.

BSpaas/Meppel  1    1e k lasse ,  afdel ing 0014

Dide Beijer   Floris Lilian  
Arianne Hartono  Erik Dalinga  
Joany Pontjodikromo Bart van Leijsen

1 T.C. Bathmen 1 7 40

2 Meppeler L.T.C. 1 7 37

3 L.T.V. De Bontekoe 1 7 32

4 A.L.T.V. Tepci 1 7 29

5 T.V. Heerhugowaard 2 7 27

6 T.C. Berg en Bosch 2 7 23

7 T.C. Bemmel 1 7 21

8 G.L.T.V. Cream Crackers 1 7 13

06-04-2014  BSpaas/Meppel  1  - ALTC Tepci 1  4 - 4
13-04-2014 T.V. Heerhugowaard2 - BSpaaS/Meppel1  3 - 5
04-05-2014 BSpaaS/Meppel 1  - T.C. Bemmel 1  7 – 1
11-05-2014 L.T.V De Bontekoe 1 - BSpaaS/Meppel 1  4 – 4
18-05-2014 T.C. Berg en Bosch 2 - BSpaas/Meppel 1  6 - 2
25-05-2014 BSpaaS/Meppel 1  - G.L.T.V. Cream Crackers 1 7 – 1
01-06-2014 BSpaaS/Meppel 1  - T.C. Bathmen 1  4 - 4
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BSpaas/Meppel  2    2e k lasse ,  afdel ing 0023

Naomi de Hart   Mattheo Knoop
Annelou Nab   Rick de Groot 

1 Tam 1 7 43

2 T.V. Woolderes 1 7 35

3 T.C. ‘t Nylân 1 7 30

4 Meppeler L.T.C. 2 6 25

5 L.T.V. Lelystad 1 6 23

6 K.J.L.T.C. 1 7 23

7 G.L.T.V. Cream Crackers 2 6 22

8 A.T.V. De Hertenkamp 1 6 7
   
06-04-2014  BSpaas/Meppel  2  - TV Woolderes 1  4 - 4
13-04-2014 Tam 1   - BSpaaS/Meppel 2  1 - 7
04-05-2014 BSpaaS/Meppel 2  - G.L.T.V. Cream Crackers 2 6 - 2
11-05-2014 A.T.V. de Hertenkamp 1 - BSpaaS/Meppel 2  3 - 5
18-05-2012 L.T.V. Lelystad 1  - BSpaas?Meppel 2  5 - 3
25-05-2014 BSpaaS/Meppel 2  - T.C. Nylãn 1   6 - 2
01-06-2014 K.J.L.T.C. 1  - BSpaaS/Meppel 2  3 - 5 

Verkeersschool  Eddie  Bouwhuis/Meppel  3  4e k lasse ,  afdel ing 0060 

KAMPIOEN

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

1 Meppeler L.T.C. 3 7 42

2 D.L.T.C. - Drachten 1 7 34

3 L.T.V. De Bontekoe 2 7 33

4 Z.T.C. De Pelikaan 1 7 30

5 Veracket 4 7 27

6 K.J.L.T.C. 3 7 22

7 T.V. Ramele Raalte 1 6 16

8 Nomi 1 6 12

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
04-05-2014 Eddie Bouwhuis 3  - L.T.V. De Bontekoe 2  6 - 2
11-05-2014 T.V. Ramele Raalte 1 - Eddie Bouwhuis/Meppel 3  2 - 6 
18-05-2014 Eddie Bouwhuis/Meppel 3 - K.J.L.T.C  3   6 - 2
25-05-2014 Z.T.C. De Pelikaan  - Eddie Bouwhuis/Meppel 3  4 - 4
01-06-2014 Eddie Bouwhuis/Meppel 3 - Veracket 4   7 – 1
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Vandaag moesten we tegen Veracket, een 5-3 winst was genoeg voor ons kampioenschap. Nadat 
we weer lekker hadden ontbeten en hadden ingespeeld arriveerden de tegenstanders. We dronken 
wat en namen een koekje en toen konden Daphne en Dona beginnen. Beiden speelden ze een goede 
wedstrijd en zij wonnen dik. Deze week kon Pieter er helaas niet bij zijn, maar elk nadeel heeft  z’n 
voordeel want nu kon Lars Bijsterbosch nog een keer met ons meedoen. Hij en Nathan wonnen 
ook beiden hun singles. Dus een 4-0 voorsprong. Inmiddels wisten we dat de nummer twee met 
2-0 achter stond en dat we dus maar drie punten nodig hadden. KAMPIOENEN!!! We hebben de 
wedstrijden nog wel uitgespeeld. De damesdubbel van Melanie en Daphne ging goed en wonnen 
zij ook. De herendubbel van Lars en Gijs ging helaas verloren. Met een 5-1 voorsprong gingen we 
beginnen aan de mixen. Dona en Nathan wonnen deze gemakkelijk met 6-3 6-0. Gijs en Melanie 
hadden het iets moeilijker en verloren de eerste set met 4-6. De tweede set wonnen zij met 7-5. 
Toen kwam de supertiebreak. Ze kwamen met 5-9 achter, maar onder luid gejuich wonnen ze uit-
eindelijk toch nog met 12-10. Nog bedankt voor de aanmoedigingen. Met een 7-1 winst betekent 
dat we dik kampioen zijn. Op naar volgend jaar!
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L imid/Meppel  4   5e k lasse ,  afdel ing 0096 

KAMPIOEN

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

1 Meppeler L.T.C. 4 7 38

2 Tam 7 6 32

3 Nomi 2 6 31

4 L.T.V. De Bontekoe 3 7 29

5 Veracket 7 7 28

6 R.E.O. 3 7 26

7 T.V. De Molen Leeuwarden 2 7 24

8 T.C. Lauswolt 1 7 8

06-04-2014  Veracket 7   – Limid/Meppel 4   2 - 6
13-04-2014 Limid/Meppel 4  - Tam 7    5 - 3
21-04-2014 Nomi 2   - Limid/Meppel 4   4 - 4
11-05-2014 Limid/Meppel 4  - T.V. De Molen Leeuwarden 2 5 - 3
18-05-2014 T.C. Lauswolt 1  - Limid/Meppel 4   2 - 6
25-05-2014 Limid/Meppel 4   - R.E.O 3    6 - 2
01-06-2014 L.T.V. De Bontekoe 3 - Limid/Meppel 4   2 - 6
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Tamek/Meppel  5   7e k lasse ,  afdel ing 0170

Loes Arts    Harold Koopman    
Daphne van Meerwijk  Arjan Wiegmink
Mirjam Talen   Diederik Blaauwhof

1 T.V. Gramsbergen 1 7 44

2 T.V. Akkrum 1 7 42

3 Meppeler L.T.C. 5 7 38

4 Dedemsvaartse T.C. 1 7 29

5 T.C. De Sanjes 1 7 24

6 G.L.T.V. Cream Crackers 8 7 21

7 T.C. Lauswolt 2 7 16

8 Groninger Lawn Tennis Bond 8 7 10

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  4 - 4 
11-05-2014 Tamek/Meppel 5  - T.C. Lauswolt 2  7 – 1
18-05-2014 Tamek/Meppel 5  - G.L.T.V. Cream Crackers 8 8 – 0
25-05-2014 T.V. Gramsbergen 1  - Tamek/Meppel 5  2 – 6
01-06-2014 Tamek/Meppel 5  - Dedemsvaartse T.C. 1  8 - 0

Shoebox/Meppel  6    7e k lasse ,  afdel ing 0175 

KAMPIOEN

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

1 Meppeler L.T.C. 6 6 36

1 T.C. Elburg 1 6 36

3 A.T.C. Emelwerth 1 6 31

4 Franeker Tennis Club 1 6 25

5 Wezepse T.C. 2 6 19

6 A.T.C. Dronten 1 6 18

7 L.T.V. De Bontekoe 7 6 0

06-04-2014  Shoebox/Meppel 6  - Franeker Tennisclub 1  5 – 3
13-04-2014 VRIJ  
23-04-2014 Shoebox/Meppel 6  - T.C. Elburg 1   6 - 2
11-05-2014 A.T.C. Dronten 1  - Shoebox/Meppel 6  5 – 3
18-05-2014 L.T.V. De Bontekoe 7 - Shoebox/Meppel 6  8 – 0
25-05-204 Shoebox/Meppel 6  - A.T.C. Emelwerth 1  5 – 3
01-06-2014 Wezepse T.C. 2  - Shoebox/Meppel 6  1 - 7

Z
o

n
d

a
g

c
o

m
p

e
ti

ti
e



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

Yourhost ing/Meppel  1    3e k lasse  Heren,  afdel ing 0536

Ronald Blei
Nick Doorten
Olav Doorten  geblesseerd
Stijn Slump
Alex van den Berg

1 Tennis- en Squashclub Haren 1 7 34

2 Meppeler L.T.C. 1 7 30

2 Z.L.T.B. 2 7 30

4 T.V. De Bosbaan - Vroomshoop 1 7 22

5 T.C. ‘t Nylân 1 7 18

6 G.L.T.V. Cream Crackers 2 7 15

7 T.C. Nienoord 1 7 12

8 Groninger Lawn Tennis Bond 1 7 7

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  3 - 3
11-05-2014 Yourhosting/Meppel 1 - T.C. ‘t Nylãn 1  afgelast inh 29-5
18-05-2014 Yourhosting/Meppel 1 - Z.L.T.B. 2   3 – 3
25-05-2014 T.C. Nienoord 1  - Yourhosting/Meppel 1  6 - 0
01-06-2014 Groninger L.T.B. 1  -Yourhosting/Meppel 1  0 - 6

 

Yourhost ing/Meppel  2    4e k lasse  Heren,  afdel ing 0563 

KAMPIOEN

Jordy Grit
Sytze van der Heijden
Patrick Sanders
Marijn de Vries

1 Meppeler L.T.C. 2 7 32

2 T.V. Spitsbergen 2 7 31

3 Drijver’s T.C. 3 7 26

4 T.V. Hooglanderveen 1 7 25

5 T.C. Sprenkelaar 2 7 21

6 Nijkerkse T.C. 2 7 18

7 E.T.V. De Helster 1 7 13

8 K.J.L.T.C. 2 7 2

06-04-2014  Drijver’s TC 3  - Yourhosting/Meppel 2  2 – 4
13-04-2014 Yourhosting/Meppel 2 - T.V. Spitsbergen 2   4 – 2
21-04-2014 T.V. Hooglanderveen 1 - Yourhosting/Meppel 2  1 - 5
11-05-2014 Yourhosting/Meppel 2 - Nijkerkse T.C. 2   6 - 0
18-05-2014 Yourhosting/Meppel 2 - E.T.V.De Helster1   5 - 1
25-05-2014 T.C. Sprenkelaar 2  - Yourhosting/Meppel 2  2 - 4
01-06-2014 Yourhosting/Meppel 2 - K.J.L.T.C.    6 - 0Z
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Wij kunnen kampioen worden op de laatste dag, dus een goede voorbereiding is heel erg belangrijk 
(Dit roept Sil altijd naar ons:)
Op vrijdagavond na de laatste training hebben wij een team bespreking gehad met Sil, alle gezichten 
staan na deze meeting op scherp... na deze meeting hebben wij afgesproken om op zaterdag van 
4 tot 5 een balletje te slaan, Sil heb jij dit wel gezien??

Om Kwart over acht hebben wij  Jordy, Marijn, Sytse en Patrick afgesproken om het gesponsorde 
Jumbo ontbijt tot ons te nemen, dit is zoals altijd weer super geregeld, bedankt MLTC , BOB en het 
voltallige personeel.
Na dit heerlijke ontbijt hebben wij ingespeeld, ons gehele team was compleet en klaar voor de 
strijd. Kom maar op tegenstander.

Om kwart voor tien kwam onze tegenstander aan, Jordy snijdt de taart, Marijn zet de koffie Sytse 
pakt de lepels en ik doe de taart op de bordjes, wat heeft Sil ons weer een opgevoed he??  wat een 
team hebben wij ook.

Wij hebben de volgende opstelling gemaakt:

singel:
1e singel: Jordy Grit .
2e singel Marijn de Vries.
3e singel Sytse van der Heijden
4e singel Patrick Sanders

dubbel:
1e Jordy Grit & Marijn de Vries.
2e Patrick Sanders & Sytse van der Heijden.

Jordy Grit:
Met een mega groot stuk taart achter de kiezen ging Jordy de baan op. hij speelde even in en 
begon aan zijn 1e set.
Binnen een half uur stond er al een rood bordje voor ons, joepie. al mopperend en zoals altijd heel 
erg kritisch op zijn spel speelde Jordy nog even met zijn tegenstander om hem vervolgens een flink 
pak slaag te geven. we komen op 1-0 voor in wedstrijden

Sytse van der Heijden:
Onze Sytse met lange broek en wollen muts gaat de baan op om de 3e singel te spelen. makkie 
roept hij altijd. nou laat maar zien dan. de 3de singel gaat beginnen. Sytse begint en het is weer 
eens een piel, speeldag, arme tegenstander. in 2 korte sets heeft hij zijn tegenstander op de knieën, 
mooi zo 2-0 voor ons.

Patrick Sanders
Ik heb de  4e singel gespeeld. mijn tegenstander had nog geen wedstrijd gewonnen dus nu ook 
niet. we staan met 3-0 voor.
Nog 3 wedstrijden te gaan. @Aart hopelijk heb jij geen klacht gehad over mij?? haha bedankt voor 
al jou goede zorgen op en rond de banen, wij uhh ik kan al niet meer zonder jou.

Marijn de Vries:
De tegenstander van Marijn was wat later, ja dat snap ik wel, die heeft vast de rating van Marijn 
bekeken en durfde daarna niet meer. na kort ingespeeld te hebben heeft hij zijn tegenstander echt 
helemaal geen game gegeven. onze Marijn heeft de arme man  alle hoeken van ons tennispark 
laten zien. de 2e singel was dus de 4-0 voor ons.
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Het staan nu 4-0 en de dubbels moeten nog gespeeld worden. nog steeds geen kampioen dus. 

Dubbel 1 Jordy Grit & Marijn de Vries
Na kort ingespeeld te hebben, hebben onze mannen in 2 korte sets de tegenstander verslagen, 5-0 
staat het nu.
Sorry van dit korte verslag mannen, heb geen punt kunnen zien omdat ik zelf mijn handen vol had 
op mijn eigen baan.

Dubbel 2 Sytse van der Heijden en Patrick Sanders
Met nog een wedstrijd te spelen was de druk behoorlijk groot, nee hoor. wij hebben gewonnen in 
2 korte sets. 6-0 staat het nu.

Nu denken jullie natuurlijk ze zijn kampioen, nee dus.
Vorige week hebben wij op ons broek gekregen van de nr 5 in de competitie en hebben het nu niet 
meer in eigen hand.
De nr 2 en 3 moeten tegen elkaar spelen en wij moeten dus hopen dat er een 3-3 uit gaat komen.

Na heel erg lang wachten hoorde ik van Jordy Grit dat de nr 2 en 3 gelijk hebben gespeeld. dus 
lezers wij zijn Kampioen.
Hierbij wil ik alle teamgenoten feliciteren en bedanken voor al hun inzet en inspanning op de 
banen. Op naar de 3e klasse
Als afsluiter wil ik iedereen bedanken van MLTC voor het mogelijk maken van deze mooie competitie,

Met vriendelijke sportgroet,

Patrick Sanders Herenteam 3.

Yourhost ing/Meppel  3    4e k lasse  Heren,  afdel ing 0560

Twan Apeldoorn
Marko Baas
Mylan Kalaba
Martijn Koopman

1 T.C. Dokkum 1 6 31

2 T.V. Stiens 1 6 23

3 Gaasterland 1 6 22

4 T.V. Galefjild 1 6 17

5 Aduarder T.C. 1 6 14

6 Meppeler L.T.C. 3 6 10

7 A.Y.R. 1 6 9

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 5 - 1
11-05-2014 Yourhosting/Meppel 3 - T.V. Stiens 1  1 – 5
18-05-2014 Yourhosting/Meppel 3 - T.V. Joure 2   Niet gespeeld team 

van Joure is terug-
getrokken uit de 
competitive.

25-05-2014 A.Y.R. 1   - Yourhosting/Meppel 3 2 – 4
01-06-2014 Yourhosting/Meppel 3 - T.C. Dokkum 1  1 - 5Z
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Kidszone/Meppel  1      Jongens 11 t /m 17  2e  k lasse ,  afdel ing 3021

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

1 A.T.V. De Hertenkamp 1 6 30

1 Meppeler L.T.C. 1 6 30

3 T.V. Rolde 1 7 29

4 G.L.T.V. Cream Crackers 1 7 23

5 Zuidlaarder T.C. 1 6 14

6 H.T.V. Ten Woude 1 7 12

7 Drijver’s T.C. 1 6 10

8 T.C. Nienoord 1 7 8

06-04-2014  Kidszone/Meppel 1  - TV Rolde 1  4 - 2
13-04-2014 Zuidlaarder T.C. 1  - Kidzone/Meppel 1 1 - 5
21-04-2014 Kidszone/Meppel 1  - G.L.T.V. Cream Crackers 1 5 - 1
11-05-2014 H.T.V. Ten Woude 1  - Kidszone/Meppel 1 0 - 6
18-05-2014 Kidszone/Meppel 1  - T.C. Nienoord 1  6 - 0
25-05-2014 Drijver’s T.C.  - Kidszone/Meppel 1 2 - 4
01-06-2014 A.T.V. De Hertenkamp 1 - Kidszone/Meppel 1 3 - 3

1 Juni
Geen kampioen dit jaar :(
We hebben uitgespeeld in Hertenkamp. We hebben 3-3 gespeeld. We stonden gelijk met punten 
dus werden de sets geteld en zij hadden er een meer. Brian Mangnus heeft 1ste enkel gespeeld : 
6-2 0-6 6-3 gewonnen Max van Meerwijk speelde 2de enkel :  5-7 2-6 verloren Thijs Spliet speelde 
3de enkel : 0-6
1-6 verloren Tim Mangnus speelde de 4de enkel
6-2 6-3 gewonnen
Brian en Kevin speelde de 1ste dubbel : 4-6 2-6 Tim en Max wonnen met : 6-1
7-6 Wel een geslaagde competitie 

Brian Mangnus
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Hier Floris en Thomas in het spel. 

De Wheem/Meppel  2     Jongens 11 t /m 17 4e k lasse ,  afdel ing 3086 

KAMPIOEN

Joris Feij
Jasper Kroes
Floris Popma
Thomas Rous
Jerry Zandstra

1 Meppeler L.T.C. 2 6 35

2 Smash 1 6 27

3 T.C. Ommen 1 6 20

4 T.V. Denekamp 3 6 19

5 T.V. De Bosbaan - Vroomshoop 1 6 11

6 T.C. ‘t Weusthag 1 6 8

7 A.T.W. 2 6 6

06-04-2014  De Wheem/Meppel 2 - Smash 1  6 - 0
13-04-2015 T.V. De Bosbaan  - De Wheem/Meppel 2 0 - 6 
21-04-2014 De Wheem/Meppel 2 - TC. ’t Weusthag 1  6 - 0
11-05-2014 A.T.W. 2   - De Wheem/Meppel 2 6 - 0
18-05-2014 VRIJ
25-05-2014 De Wheem/Meppel 2 - T.C. Ommen 1  6 – 0
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Hier hebben Jasper en Joris net de 
dubbel gewonnen.

Vandaag (25 mei) was het een mooie vierde competitie-
dag. Meppel ontving Ommen en won met 6-0.
We begonnen met de dubbels en dat ging al heel goed.
De eerste dubbel speelden Thomas en Floris en die 
hebben ze gewonnen met 6-4 6-1. De tweede dubbel 
speelden Joris en Jasper en zij wonnen met 6-0 6-1. 
Ook de enkels gingen heel goed. Floris won met 6-0 
6-1. Joris won ook met 6-3 6-1. Thomas met 6-0 6-1. 
En Jasper won met 6-0 6-0.
Dus een hele mooie dag voor ons: fijn speelweer en 
weer zes punten erbij!



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

Kampioen 
Woensdagavond 28 mei gingen we een wedstrijd inhalen in Wolvega. 
Toen we aan kwamen had het de hele dag al geregend dus het was maar de vraag of we konden 
spelen. We moesten met 4-2 winnen dan waren we kampioen. 
Jerry speelde de eerste enkel,  Thomas de tweede, Floris de derde en Joris de vierde.  Jasper speelde 
alleen een dubbel en Joris alleen een enkel. 
Gelukkig konden we spelen ondanks de regen. We speelden op kunstgras met zand er in. 
Door het veel geregend had was de baan heel nat en slecht bespeelbaar. Daar hadden wij in het 
begin veel moeite mee. 
In het begin stonden we achter in de enkels maar we wonnen ze uiteindelijk toch. De dubbels won-
nen we erg gemakkelijk . We wonnen met 6-0 en we waren kampioen geworden! 
Op de weg terug gingen we nog een Mc Flurry halen met Joris vader. Een mooie afsluiter van de 
kampioenswedstrijd.
Thomas Rous

01-06-2014 T.V. Denekamp 3 De Wheem/Meppel 2   1 – 5

Kidszone/Meppel 1  Jeugd gemengd 11 t/m 14 2e klasse,  afdeling 4023

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

1 L.T.C. De Kalkwijck 1 6 26

2 L.T.V. De Bontekoe 1 6 25

3 Meppeler L.T.C. 1 6 11

4 H.T.V. Ten Woude 1 6 10

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  2 - 4
11-05-2014 Kidszone/Meppel 1  - L.T.V. De Bontekoe 1  2 - 4
18-05-2014 L.T.C. De Kalkwijk 1  - Kidszone/Meppel 1  2 - 4
25-05-2014 H.T.V. Ten Woude  - Kidszone/Meppel 1  3 - 3
01-06-2014 VRIJ 
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