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Va n d e r e d a c t i e
In deze Info niet veel informatie. De competitie is afgelopen, het toernooi seizoen begonnen.

Redactie: Marjolijn Haverkamp

I n deze in fo

Vanaf 6 juli is er een internationaal jeugdtoernooi op onze banen. Dit duurt de hele week!
Kom eens een keertje kijken, hier spelen de echte nationale en internationale jeugdtalenten!

Van 15 juli tot en met 22 juli 2013 is er weer het jaarlijkse Your Hosting Meppel Open. Dit jaar zijn
er wat minder deelnemers en zal er voornamelijk ’s avonds worden gespeeld.
Wanneer je nog niet hebt ingeschreven kan dat nog tot 7 juli 2012 23.59!! Doen dus want het is
altijd erg gezellig.
Gelukkig kunnen we ook melden dat er een nieuw bestuur is. Verderop in deze Info staat de samenstelling van dit nieuwe bestuur.
Het bestuur mist nog steeds een penningmeester. Denk er eens over na, echt veel tijd kost dit werk
niet en een beetje financieel inzicht is voldoende!

Van de redactie

Van het bestuur

Even voorstellen

Avond voor nieuwe leden

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

Ieder lid heeft inmiddels het informatieboekje over de Kidszone gekregen. Zet de actieweek in de
agenda en help ons een moderne plek voor de jeugd te creëren!
Rest ons niets anders dan iedereen veel plezier en succes te wensen bij de nog te spelen toernooien.

Commissie 55+

Vo o r wi e met va ka ntie ga a t: een hel e fijn e v ak an tie gew en st en tot
in aug ust us!
Clubweekend

Competitieverslag

Tennishal:
Sportpark Koedijkslanden 2
7944 PA Meppel
tel. 241622
E-mailadressen:
MLTC: info@mltc.nl
Redactie: marjolijn.haverkamp@hotmail.com
Trainers: trainers@mltc.nl
Ledenadm.: ledenadministratie@mltc.nl
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Va n h e t b e s t u u r
Het heeft de nodige moeite gekost maar uiteindelijk kon er toch een nieuw bestuur worden
gevormd.

Rita van Elp
Tuinontwerp
en adviesburo
Kon. Julianaweg 16
8375 AC Oldemarkt
Tel. 0561-452236
Mob. 06-11463502

In de bestuursvergadering zijn de functies verdeeld en het bestuur ziet er als volgt uit:
Marjolijn Haverkamp		
Walther de Hart en Heleen Grit
Erik Romp			
Roel van Wijk			
Thijs van Urk			

Voorzitter en vertegenwoordiger Jeugdcommissie
Secretariaat
Vertegenwoordiger Technische Commissie
Vertegenwoordiger 55+ commissie
Parkonderhoud

Zoals u kunt zien ontbreekt er nog iemand die de financiën gaat beheren. Het bestuur heeft al een
aantal leden benaderd maar is er nog niet in geslaagd het juiste lid aan te spreken! Wie oh wie gaat
MLTC helpen om ook de financiën weer op orde te krijgen? Dit kost echt niet veel tijd, gemiddeld
een half uurtje per week en ongeveer 1 x per 6 weken een bestuursvergadering. Er is toch vast
wel iemand die dit kan en wil doen voor MLTC? Neem contact op met een van de bestuursleden!!
Het nieuwe bestuur heeft er alle vertrouwen in dat MLTC weer een gezonde vereniging zal worden.
Met uw steun, inzet maar vooral plezier gaat dat zeker lukken!

Van het bestuur

Met vriendelijke groet

VOOR AL UW
LEKKERE SNACKS
NAAR...

JOPIE’S BIKBAR
Parallelweg Meppel
(onder Bekingbaanviaduct)

Bestuur MLTC

Even voors te lle n
Secretariaat

Mijn naam is Heleen Grit. Samen met mijn man en 2 kinderen wonen wij in Meppel. Al ruim 30 jaar,
zowel in werk als in mijn vrije tijd, begeef ik mij in de wereld van de sport.
Daar mijn kinderen fanatieke tennissers zijn en ik ook een poging doe, zijn wij in aanraking gekomen
met MLTC/Tennis.
Al 8 jaar zijn we nauw betrokken bij MLTC. 5 jaar geleden ben ik al in de jeugdcommissie gestapt
omdat ik van mening ben dat ouders niet alleen langs de lijn horen te staan maar, ook actief bij de
sport van hun kind betrokken moeten zijn.
Vanuit de jeugdcommissie weet ik dat MLTC een actieve vereniging is, die het de laatste jaren best
zwaar heeft gehad.
Mijn motto is altijd geweest ”Hup schouders er onder en aanpakken”.
Na de laatste ledenvergadering bleek al snel dat er weinig animo was voor een nieuw te vormen
bestuur. Dat kon in mijn ogen niet en dus heb ik mij aangemeld om voorlopig zitting te nemen
als secretaris in het nieuwe bestuur. Samen met Walther de Hart zal ik een poging wagen om het
secretariaat over te nemen.
Graag roep ik nogmaals alle ouders op om eens na te denken over wat u voor MLTC kunt betekenen!!!!
Een leuke gezonde vereniging begint met actieve leden!!!!
Vriendelijke groet,
Heleen Grit

De mooiste
dameskleding
van heel drenthe!!
Assen
Hoogeveen
Meppel
Zwolle
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55+ commissie
Hierbij een korte schets van 70 levensjaren. Zomer’43 geboren in Amsterdam, in ’69 verhuisd naar
Meppel altijd werkzaam in de Fysiotherapie geweest waarvan de laatste 28 jaar met 2 collega’s een
eigen praktijk in Zwartsluis. 8 jaar geleden gestopt met werken en nu ongeveer 7 jaar lid van MLTC .
De laatste 2 jaar ben ik onderdeel van de 55+comm en zo ben ik het bestuur binnengerold. Als
oudste lid van dit jongere bestuur hoop ik nog een paar jaar mee te draaien om van MLTC weer
een echte vereniging te maken
Roel van Wijk

Verwarming
of verkoeling?

U wilt toch ook een p

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

Je u g d c o m m i s s i e e n v o o r z i t t e r

Va n h e t b e s t u u r

Mijn naam is Marjolijn Haverkamp en ik hoop dat veel leden mijn naam kennen door de mails die
ik maar steeds weer stuur over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Ik maak al zo’n 3 jaar deel uit
van de jeugdcommissie en zit als vertegenwoordiger van de JC in het bestuur. In het nieuwe bestuur
heb ik ook de functie van voorzitter op mij genomen. Daarnaast maak ik ook de Info.
Ik tennis niet, heb het ooit wel geprobeerd maar door een knieblessure is dat niet echt verstandig
meer. Ik ben bij het tennis betrokken geraakt door mijn 2 dochters die er allebei veel lol in hebben
en er veel tijd in steken.

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

• Witgoed

(op afspraak)

Ik vind dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft en dat we met elkaar daarvan gebruik moeten maken,
Of iemand nu veel of weinig doet, vind ik onbelangrijk. Ieder doet wat hij kan en we moeten er met
elkaar voor zorgen dat MLTC weer een verenging wordt! Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt
(hoe klein dan ook!) gaat dat zeker lukken!

tevens onderhoud en vervanging

Sportieve groet,
Marjolijn Haverkamp

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

1 voet e 18,2e voet gratis
Diabetische voet
als specialiteit
Lid van

Inf o v a n de
Meppe l e r L a w n T e n n i s Clu b

N i e u we l e d e n

Av o n d v o o r n i e u we l e d e n 		
De afgelopen jaren is er te weinig aandacht geschonken aan onze nieuwe leden, terwijl
deze heel belangrijk zijn voor de groei van onze vereniging.
Daarom organiseerde het bestuur op vrijdag 28 juni een tennisavondje voor deze leden. Dat dit een
goed idee was, was duidelijk. De opkomst was prima!
Om 19.30 uur begon de avond met een kopje koffie of thee en een uitleg van Silvester over MLTC,
het ontstaan en hoe de zaken geregeld zijn. De aanwezige bestuursleden werden voorgesteld en de
nieuwe leden konden vragen stellen. Daarna kregen de leden zo’n anderhalf uur les van Silvester.
Gezien de reacties was het een zeer geslaagde avond! In september zullen we weer zo een avond
organiseren!

TECHNISCH INSTALLATIE BURO BV
TECHNISCH INSTALLATIE BURO BV

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

•
•
•
•
•

Kantoorartikelen
Kantoormeubelen
Kopieermachines
Kantoormachines
Faxapparatuur

•
•
•
•

Projectinrichting
Telecommunicatie
Automatisering
Opleidingen

Bedankt voor jullie komst!
MEPPEL ZWOLLE EMMELOORD EMMEN HOOGEVEEN

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

Noordhuis maakt ’t u
makkelijk op kantoor

Commissie 55+
De zomertoss is in volle gang en heeft er alweer drie maanden op zitten. Wij kunnen
spreken van een koude toss maar mijn gevoel zegt dat het de tweede periode puffen wordt.

www. mltc . nl

De kennismakingscursus is bijna afgelopen en er zitten zeker talenten bij die zo op 55+
niveau mee kunnen draaien. Hopelijk volgend seizoen 12 nieuwe leden erbij.

55+

Maandag 22 juli hebben wij weer ons jaarlijks gezelligheidstoernooi en gezellig is het altijd!
Misschien weten een heel veel 55 plussers het niet maar ook mensen die niet regelmatig
tossen kunnen zich opgeven. De lijst hangt in de hal. Vooral mannen dralen wat met hun
opgave. Is dit schroom??? Of luiigheid ?? Heeft het met de andere sekse te maken????.
Heren, u kunt ook te laat zijn!!!!
In de week van 8 t/m 14 juli is er geen buitentoss mogelijk kan er binnen getost worden.
Dat hoort u tijdens de toss ochtenden .

Heerengracht 3 Meppel

Roel van Wijk

Voor al uw inlijstwerk
en al uw kunstschildersbenodigdheden

0522 - 25 26 26
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C l u b we e k e n d

ADAM MENSWEAR
Hoofdstraat 1
MEPPEL
Tel. 0522-252496

Met spanning keken mijn twee kinderen, Bente en Jort, uit naar dit veel beloofde clubweekend. In welk groepje zouden ze komen en wat zouden ze allemaal gaan doen ... reden
voor Bente om toch een beetje buikpijn van te krijgen, terwijl Jort het allemaal doodgemoedereerd tegemoet zag.

Clubweekend

Al vroeg zaterdagochtend uit de veren, spulletjes gepakt en eenmaal daar, bij de betaling, werd
Jort meteen in beslag genomen door zijn andere tennisvriendjes en pinkte Bente even een traantje
weg vanwege de zenuwen (hoe verschillend kunnen je kids zijn). Echter, toen het eerste onderdeel
begon, en ik hen en alle enthousiaste leiders gadesloeg, had ik er alle vertrouwen in dat dit een
onvergetelijk weekend voor hen zou worden. Dat gevoel werd nog maar eens bevestigd, toen ik, net
voordat ik ‹s avonds de deur uit wilde gaan om hen op te halen, nog even het antwoordapparaat
afluisterde en de meer dan enthousiaste stem van mijn dochter hoorde:»Mam, het is hier zooo leuk,
kom ons nog maar niet halen hoor ... we gaan nog een lipdub doen en we willen ook nog van de
kinderdisco genieten !»Dus kom maar zo tegen 22.00 uur». Dit zegt genoeg lijkt me en ik zag dan
ook hele blije smoeltjes toen ik ze kwam halen, en niet alleen van hen. Zoveel kindertjes, zo gezellig
met en bij elkaar, enig om te zien !
Zondagmiddag hebben we nog meegedaan aan het ouder/kindtoernooi en vlak voordat dat begon,
zat de hele kantine vol en stond daar een meisje ons nieuwe clublied te zingen «Het is altijd super
bij MLTC» en dat klonk zo geweldig, en het publiek, jong en oud, deed zo enthousiast mee, dat ik
daar persoonlijk een heel «warm» en blij gevoel van kreeg ... zo moet het zijn, zo moet het voelen,
deze sfeer, dit moeten we vasthouden, top ! En toen werden we als ouders ook nog eens getrakteerd op een door de leiding gemaakte lipdub (videoclip), waarin al onze kinderen te zien waren ....
ik was geroerd, echt ! De middag kon niet meer kapot en dus hebben we volop genoten van onze
tennispotjes, altijd leuk en gezellig.
Namens Bente en Jort, wil ik de leiding ontzettend hartelijk bedanken voor het organiseren van
zo›n uniek evenement, hetgeen gelijk staat aan ongeveer tien kinderfeestjes achter elkaar wat mij
betreft. Het was een ware belevenis voor de kinderen en allemaal superprofessioneel opgezet,
kortom SUPER en «chapeau» voor jullie allemaal ! Jullie kunnen met recht terugblikken op een zeer
geslaagd 10e clubweekend !
Hartelijke groet,
Marleen Vrouwes-Jorna

www. mltc . nl

De Havixhorst
Châteauhotel en -restaurant

Schiphorsterweg 34-36
7966 AC De Schiphorst
Telefoon: 0522-441487
Fax: 0522-441489
E-mailadres: info@dehavixhorst.nl
Website: www.dehavixhorst.nl
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H e t 1 0 e C l u b we e ke n d 2 0 1 3 . . . . . .
Of beter gezegd het 10e kinderfeestje voor de leiding. In maart zijn we begonnen met de
eerste voorbereidingen. Aan vele opgaven konden we vooraf al zeggen dat het een suc-

www.eleveldschoenen.nl

ces zou worden. Met dank aan de leiding bestaande uit trainers, stagiaires en vrijwilligers

Woldstraat 44-46

konden we de vrijdag vooraf alles al klaarzetten.

Tel. 0522 252505

Clubweekend

Meppel

De goody bags waren dit jaar een extraatje voor alle deelnemers, omdat het de 10e editie was.
Dankzij vele sponsors is dat gelukt. Deze wil ik bij deze dan ook bedanken en zal ik in mijn slotwoord
ook benoemen.
De zaterdag zat het ons enorm mee, qua weer. De zon scheen goed en het programma verliep
soepel. In de ochtend hadden we vier onderdelen. Het water gevecht op het veldje achter de heuvel
was weer ‘dikke pret’ . Onder leiding van stagiair Corné en oud deelnemer Gijs werden de nodige
waterballonen en waterpistolen op de leiding afgevuurd. De tennistraining was een ware rare
wedstrijd training. In de hal werd het onderdeel lip dub uitgelegd en voorbereid door het duo Kim
en Naomi. Het laatste onderdeel, de lege flessen actie, werd door Melanie en Stijn goed aangepakt
en men ging de wijk in om mensen te vragen of ze ook lege flessen wilden doneren! Alle groepen
hebben deze opdracht zeer fanatiek uitgevoerd. In het totaal zijn er 544 lege flessen verzameld.
Top! Deze flessen zijn later ingeleverd bij de diverse supermarkten in Meppel. De opbrengst is tot
nu toe 150 euro en nog niet alles is ingeleverd.
In de middag zijn we lopend met 46 kinderen naar het zwembad gelopen, voor een frisse duik! Dit
is voor de leiding het zwaarste onderdeel, omdat de meeste kinderen weggegooid wilden worden
in het zwembad door de leiding.
Op de terugweg werd onder een genot van een zakje chips druk gespeculeerd over de opkomende
disco. Voordat we daar los gingen, hebben we eerst even een goede pasta naar binnen gewerkt!
Daarna hebben we met alle kinderen in 1 take de lip dub opgenomen. Een fantastisch resultaat dat
te zien is op MLTC Facebook en op de website.
Voor 23.00 uur was het muisstil in de slaapzaal, zodat de leiding ook een goede nachtrust kon hebben.
In de ochtend hebben we door de regen een foto speurtocht gehouden en werd er getennist. Na
de lunch kwamen alle ouders in de kantine en hebben we samen de lip dub laten zien met clublied.
Het clublied met de titel ‘het is altijd super bij MLTC’ ingezongen door Fabienne Schadee, is op cd
verkrijgbaar. Een super gezellige gebeurtenis met veel zingende kinderen.
Het ouder kind toernooi viel enigszins in het water door de aanhoudende regen, maar al met al was
het een meer dan geslaagd clubweekend. Deze staat zeker in mijn persoonlijke top 3.
Graag wil ik alle sponsors bedanken voor hun bijdrage:
Perry sport - de bags
Jan Bralten - de dunlop shirts
Herberg het Plein - de overheerlijke pasta
KNLTB - sleutelhangers, kauwgum pakje
Stichting ADJOY - polsbandjes
Zwembad Hesselingen - spelletje
Fred en Ed - flesje drinken, beleg, koekjes
Kantine beheer Familie Fijnheer
Door alle sponsoren en de vele kinderen die deel hebben genomen hebben we 400 euro opgehaald
voor de Kids zone! Ik zeg ”Allen mega bedankt en een fijne zomer vakantie”.
Ook alle leiding bedankt voor jullie inzet. Dus Mirjam, Corné, Raymond, Kim, Monique, Jordy, Stijn,
Melanie, Gijs en Jelle super bedankt!
Groetjes Josien

Schenkel Meppel
Uw specialist in
 	
       	
               	

  gezondheid
  beauty
  verzorging
  geuren
  kado’s

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

www. mltc . nl
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M e p p e l 1 - B a r n e ve l d 1 : 1 - 7

HEALEY
m e n s w e a r

Hoofdstraat 53

Laatste zondag.....een dag zonder Josien.....

7941 AC Meppel
tel. (0522) 25 49 49

Dat was lekker rustig in de bus van Bouwhuis op weg naar Barneveld, maar misschien wel
te rustig!

www. cabriojack .nl

De dames gingen van start. Joany gooide alle remmen los, speelde een goede wedstrijd, maar het
mocht niet baten tegen oud jong oranje speelster Nicolet van Uitert, 3-6/2-6.
Arianne speelde tegen de ervaren oude rot Kim Kilsdonk die probeerde met gevarieerd spel Arianne
te ontregelen, maar dat mocht niet baten. Na een goede eerste set en een kleine dip in de tweede
(3-5 achter) won Arianne Harrrrrtono haar enkel met 6-2 en 7-5
3 x enkelen in de hoofdklasse en 2 keer winnen......hmmm niet slecht Arianne!
Bart en Floris konden het niet redden tegen respectievelijk Stefan Korteling en Evtimios Kariolios. De
wind zat Floris zichtbaar in de weg en Bart speelde nog te wisselvallig om te winnen. Tussenstand 1-3
De dames konden het niet bolwerken tegen de dames van Uitert en Kilsdonk. Dit ongeslagen duo
was een maatje te groot. Arianne en Joany speelden behoorlijk maar dit was helaas niet voldoende.
Alban mocht met Floris in zijn enige partij van de dag de baan betreden tijdens de herendubbel. Na
een matige eerste set (verlies van 3-6) kwamen de MLTC mannen langzaam op stoom. In de tweede
set, bij een voorsprong van 4-1 gebeurde waar we al bang voor waren.....het schoot weer in zijn
heup/bil. Met een met pijn vertrokken gezicht wilde Alban verder, nam een pijnstiller, wilde niets
weten van opgeven en Floris en Harold moesten hem letterlijk van de baan trekken. Stoppen was
noodzaak, maar desalnietemin voor Alban onbespreekbaar. Hij wilde kost wat het kost doorgaan.
Helaas het was onverantwoord dus werd de herendubbel opgegeven.
De tweede plek was bij een 1-5 tussenstand niet meer te behouden. Jammer, maar we hebben aangetoond over veerkracht te bezitten en gingen dus vol goede moed de beide mixen in. De eerste mix
van Joany en Bart was een waar titanengevecht, maar na 2 matchpoints te hebben gehad, verloren
zij met 11-9 in de super tie-break. De nieuwe combinatie Arianne en Harold was geen gelukkige.
Die verloren vrij kansloos in 2 sets.
Eindstand 1-7. Dat voelde toch wel zuur!!
Maar toch....via deze weg wil ik Josien, Arianne, Joany, Jaimy, Bernarda, Floris, Bart en Alban ontzettend bedanken voor de geweldige 7 weken.

A

Bij aanvang van de laatste dag stonden we op een tweede plek met 1 punt voorsprong op onze
tegenstander Barneveld en 3 op Shot uit Zeist.
4-4 zou waarschijnlijk voldoende zijn om plek 2 te behouden.....interessant!
De opstelling was niet onze sterkste. Josien had dus vorige week het competitietennis vaarwel
gezegd en Alban was verre van fris. Zijn bil/heupblessure van vorige week speelde hem nog steeds
parten. Voor hem maar 1 wedstrijd, de herendubbel met Floris.
De damespotten werden een karwei voor Arianne en Joany en de andere herenwedstrijden werden
een karwei voor Floris en Bart. En...oh ja, ook ik mocht weer eens een potje spelen.....een mix met
Arianne!
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Competitieverslag

Vandaag werd er gestreden voor de tweede plek. Aangezien in onze poule Amstelpark 2 al kampioen
is en het eerste team van Amstelpark reeds in de eredivisie uitkomt en zich ook gaat handhaven
in de eredivisie is het niet mogelijk dat hun tweede team gaat promoveren naar de hoogste klasse
van Nederland. Dat biedt dus mogelijkheden voor de nummer 2 uit onze poule.

www. mltc . nl
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De doelstelling was handhaven. Hebben we makkelijk gehaald. Doelstelling was ook om onze eigen
jonge spelers Arianne en Bart een kans te geven aan hoofdklasse nivo. Voor dat examen zijn ze
geslaagd....goed om te zien dat de jeugdopleiding van STAD/MLTC dit soort spelers voor dit nivo
kan opleiden.
Alban heeft zich als een echte leider gemanifisteerd en heeft aangetoond klaar te zijn voor een
volgende stap (ik hoop natuurlijk op nog een jaartje competitie voor MLTC!)
De samenwerking met TCE was mooi en een meerwaarde...Jaimy en Bernarda voelden zich thuis
en zij pasten prima in ons team.
Leuk om de “oude rotten” Floris en Joany weer in actie te zien voor het eerste en natuurlijk was
Josien weer ouderwets op dreef en vol passie op de baan.
Kortom.....het waren lange dagen, maar ik had het voor geen goud willen missen!
En natuurlijk veel dank voor good old Frida, Bob en Dorien (+ hun team achter de bar), Erik Romp
(VCL), Bouwhuis Meppel (bus was weer erg knus) en al het publiek wat ons fantastisch heeft gesteund
langs de banen......en dank voor de mensen (ik hoop het niet) die ik nu vergeten ben.

Jacqueline Eggink

Neem de bank a
met je mee.
Brouwersstraat 6
7941 BP Meppel
Tel. 0522 - 26 07 64
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Groet Harold
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Lederwaren
en reisartikelen,
leren en suède kleding.
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
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