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Van de  redact ie

Voor u ligt de eerste uitgave van een nieuwe jaargang van de MLTC Info.

Natuurlijk maken wij deze Info graag voor u maar daar de redactie op dit moment uit  

1 persoon bestaat, zou het erg fijn wanneer er wat versterking zou komen. 

De Info komt uit in de competitie weken en dan nog 2 à 3 keer in de rest van het jaar. Wilt u graag 
wat doen voor MLTC? Schrijft u graag wat artikeltjes? Dan is het maken van de Info een mooi 
project voor u. Het kost echt niet veel tijd en u kunt zelf plannen wanneer u het doet. Meldt u aan 
bij de redactie!

We gaan er natuurlijk weer een mooi buitenseizoen van maken. De banen liggen er prachtig bij. Nu 
nog hopen dat het weer mooi blijft!
Leest u rustig alle artikelen in deze Info. Er staat weer van alles in!

Sportieve groet,

De Redactie
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Rita van Elp

Tuinontwerp
en adviesburo

Kon. Julianaweg 16

8375 AC Oldemarkt

Tel. 0561-452236

Mob. 06-11463502

VOOR AL UW
LEKKERE SNACKS

NAAR...

JOPIE’S BIKBAR
Parallelweg  Meppel

(onder Bekingbaanviaduct)

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

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

Assen  
Hoogeveen
Meppel  
Zwolle
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Beste  leden van  MLTC,

Bijna is het zover, de voorjaarscompetitie 2014 kan beginnen.

Voordat het echt kan gaan beginnen is er al heel wat werk verricht. 

Het afgelopen jaar is een jaar geweest van veel veranderingen binnen de KNLTB en dus ook bin-
nen MLTC. Het belang van rechtstreekse communicatie binnen de vereniging is in deze tijden van 
veranderingen groter dan ooit. Om jullie als leden te kunnen ondersteunen en om gezamenlijk een 
nieuwe impuls te geven aan MLTC, leden te werven en een gezonde en actieve vereniging te blijven, 
is het noodzakelijk dat we gezamenlijk, dus leden en Bestuur, dezelfde weg inslaan.
Het zijn roerige tijden in Tennisland. Niet alleen bij MLTC maar vele tennisclubs hebben moeite om 
het hoofd boven water te houden.
Het Bestuur van MLTC doet er alles aan om de club zo goed en zo gezond mogelijk te houden. In 
financieel opzicht maar, ook maatschappelijk. Soms moeten er beslissingen genomen worden die 
ook het Bestuur liever niet zou willen. Helaas moeten we heden ten dage heel bewust omgaan met 
wat we hebben en wat we uitgeven. 
Het nieuwe Bestuur heeft tijd nodig gehad om alle afspraken en inzichten van voorgaande jaren  
te bestuderen en te bekijken of deze  nu nog van toepassing zijn. Daar zijn een aantal inzichten uit 
voort gekomen die we nu moeten gaan ombouwen in een goed en passend beleid voor het MLTC 
van nu en in de toekomst.
Een aantal speerpunten uit het beleid zijn:
Financieel gezond worden.
Maatschappelijk verantwoord bezig zijn.
Samen met de leden werken naar de toekomst.
Een vereniging met voor ieder wat wils, dus prestatief en recreatief.
Beter en sneller communiceren met onze leden.
Vanuit deze speerpunten hoopt het Bestuur weer te kunnen gaan bouwen aan een gezond en gezellig 
MLTC. Het Bestuur staat graag open voor bijdrages van haar leden. Laat het weten via info@mltc.nl.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Bestuur MLTC.
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U wilt toch ook een prettig leefklimaat?

We zorgen ervoor..!

Verwarming 
of verkoeling?

• CV-ketels
• Airco’s 

verrijdbaar en professioneel

• Witgoed
(op afspraak)

bel: 0522 24 67 83

tevens onderhoud en vervanging

Het 
adres voor

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

0522 24 67 83

tevens onderhoud en vervanging

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

1 voet e 18,-
2e voet gratis

Diabetische voet 
als specialiteit

Lid van

www.mltc.nl

V
a

n
 d

e
 t

e
c

h
n

is
c

h
e

 c
o

m
m

is
si

e

Van de  Technische  Commiss ie

Beste MLTC’ers,

De competitie gaat begin april weer van start, zowel voor de dinsdag, woensdag, donderdag, 

vrijdag, zaterdag én zondag. 

Het Bestuur vroeg mij wat te schrijven speciaal over de zondag, dat doe ik graag, want een beetje 
uitleg moet er dit jaar wél bij!!

In de MC staat al heel wat geschreven, daar zit geen onwaarheid bij, maar niet iedereen leest de 
MC, dus hieronder een korte samenvatting.

Vorig jaar was er al doorgevoerd dat we in principe geen buitenlanders meer wilden opstellen, alleen 
in noodgevallen. Toch hadden we nog vier absolute topteams en een vijfde team dat promoveerde 
naar de tweede klasse.
Maar we voelden al aankomen dat we op een keerpunt stonden: spelers stopten vanwege verschil-
lende redenen al dan niet geheel. Anderen gingen studeren met een tennisbeurs in de USA. Verhuizen 
was een derde reden om MLTC vaarwel te zeggen, maar ook aanbiedingen van andere clubs waren 
een reden om te vertrekken. Spelers waarmee jaren samengespeeld was, vielen dus af, ook weer 
een reden voor anderen om eens van “tennisomgeving” te veranderen.

Ik noemde dit in de TC een “natuurlijke shake-out”, waar we geen rem op wilden zetten. En het 
voordeel was ook dat we niemand hoefden weg te sturen, alles is in goed overleg gegaan en met 
alle spelers kunnen we nog prima door één deur. Dat zal ook wel moeten, want een aantal zullen 
we dit jaar tegenkomen als tegenstanders, wat ook weer heel leuk zal zijn! Ach, op toernooien was 
het niet anders, en je hebt elkaar altijd weer nodig!

We kunnen terugzien op een heel mooi decennium, langer zelfs, met MLTC on top of Tennis-Holland 
en nu gaan we terug naar een meer natuurlijk niveau voor een club als MLTC.

Wat betekent dit alles voor de MLTC-teams: van de top 5 teams zijn er drie teruggetrokken, helemaal 
verdwenen dus. We spelen met ons eerste en tweede team in de 1e en een 2e klasse. het derde team 
speelt 4e klasse. Team vier, het oude zevende team, promoveerde vorig jaar naar de 5e klasse en 
speelt dat dus óok in 2014 en team zes en zeven zijn twee jeugdteams van vorig jaar die uit gaan 
komen in de 7e klasse senioren. 

Ons roemruchte eerste Herenteam speelt gewoon weer 3e klasse, maar Heren 2 en 3 promoveerden 
vorig jaar en zullen hun beste beentje vóór moeten zetten in de 4e klasse, een heel behoorlijk niveau. 

En dan hebben we nog prachtige jeugdteams, met als jongste deelneemster Arianne Zwart in 
één daarvan, wél ff de kampioene t/m 10 jaar van Groningen en Drenthe. En Whats in a name........
Arianne Hartono, kersverse kampioen van Nederland t/m 18 jaar. En nieuweling Annelou Nap 
uit Emmen won ons indoortoernooi in de 3 van een ex-MLTC’er  uit de 1e klasse! En nieuweling 
Nathan Strijkert speelt in de top van Nederland t/m 16 jaar met Mattheo Knoop, Stijn Slump en 
Lars Bijsterbosch. Nieuwelingen Mark, Milan en Peter die hun ogen uitkijken van het nivo bij MLTC, 
maar die een waardevolle aanvulling zijn in bestaande MLTC-teams. 

Al met al een prachtig sjabloon van 12 MLTC-teams die het waard zijn bekeken te worden tijdens 
de speeldagen! 
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Bel Bakker...
...dat installeert Beter!

TECHNISCH INSTALLATIE BURO BV �

�

Industrieweg 32
 7944 HS Meppel

0522-253250

Bakker Installatieburo. 
Een Prestatie in Installatie!

MEPPEL  ZWOLLE  EMMELOORD  EMMEN  HOOGEVEEN

Noordhuis maakt ’t u 
makkelijk op kantoor

•  Kantoorartikelen
•  Kantoormeubelen
•  Kopieermachines
•  Kantoormachines
•  Faxapparatuur

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

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

•  Projectinrichting
•  Telecommunicatie
•  Automatisering
•  Opleidingen

Heerengracht 3   Meppel

0522 - 25 26 26

Voor al uw inlijstwerk 
en al uw kunstschilders-

benodigdheden

www.mltc.nl

En een mooie start voor de nieuwe VCL Aart Haverkamp. Hij volgt Erik Romp op die het maar één 
jaar kon doen omdat hij plotseling verhuisde, nog bedankt Erik voor je inzet, hij als opvolger van 
Henk Schut, het jarenlange gezicht van competitie-spelend MLTC. 
Voor Aart ook een iets makkelijker start met 12 teams, géén thuiswedstrijden meer in Havelte, waar 
het overigens héél gezellig was, nog bedankt Havelte voor de hulp, De Wijk, Emmeloord of Vledder, 
géén thuiswedstrijden meer in de hal, maar alles gewoon op het eigen park!

En ik besluit met de volgende voorspelling: elke zondag hebben méér teams gewonnen dan ver-
loren. En elke zondag winnen wij minstens 60% van onze wedstrijden gezien over alle 12 teams! 
En ik zal die score netjes bijhouden! Afrekening volgt in juni!! Pek en veren en de schandpaal voor 
ondergetekende bij een lagere score dan voorspeld! 

Om uiteindelijk te besluiten met de volgende raad aan de spelers:”Doe er alles aan, binnen de 
sportieve grenzen, om je tegenstander te bestrijden. Fight to the Max, ga diep, dieper, never give 
up, No Surrender, gebruik je maximale mogelijkheden om je tegenstander tegemoet te treden, om 
hem dan, wanneer de strijd over is, met een dikke grijns op je bek te bedanken voor zijn goede 
tegenstand en zijn felicitaties in ontvangst te nemen!!!!

Silvester Jorna

Vr i jwi l l igers  Gezocht

Aan alle leden van MLTC,

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

het buiten seizoen weer te openen.

In de afgelopen weken is er al hard gewerkt aan de voorbereidingen. We bedoelen dan niet 

alleen de spelers maar vooral ook de mensen die ervoor zorgen dat er gespeeld kan worden.

Het Bestuur wil dan ook graag alle mensen bedanken voor hun inzet in deze.
Zonder vrijwilligers is een club niets. Binnen MLTC zijn we dan ook erg blij met onze vrijwilligers 
maar, we hebben meer vrijwilligers nodig. 
Zoals veel verenigingen heeft MLTC problemen met het vinden van vrijwilligers. Opvallend is dat 
de betrokkenheid van vrijwilligers bij tennisverenigingen lager ligt dan bij andere sporten. Maar 
liefst 48% van de tennisclubs heeft aangegeven een tekort te hebben aan vrijwilligers, tegenover 
20% bij andere sportverenigingen.
Zou het niet mooi zijn als MLTC een uitzondering kan worden en kan zeggen, bij ons lukt het wel.
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die kunnen helpen, je hoeft niets bijzonders te kunnen, een 
helder hoofd en een paar handen is al genoeg. Geef je op als vrijwilliger en steun daarmee onze 
club. GEWOON DOEN!!!!!!!!!!!!!
Opgave kan via: info@mltc.nl
Voor nu zijn wij met SPOED op zoek naar een PENNINGMEESTER en een BESTUURSLID voor het 
park beheer.
Ook zoekt de Jeugdcommissie enthousiaste ouders die eens kunnen helpen met een activiteit.
Wij wensen alle teams een mooie en succesvolle competitie periode toe.

Met vriendelijke groet,
Bestuur, MLTC
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ADAM MENSWEAR
Hoofdstraat 1 
MEPPEL
Tel. 0522-252496

DE HAVIXHORST 
CHÂTEAUHOTEL EN -RESTAURANT

Schiphorsterweg 34-36
7966 AC  De Schiphorst

Telefoon: 0522-441487
Fax: 0522-441489

E-mailadres: info@dehavixhorst.nl
Website: www.dehavixhorst.nl

www.mltc.nl
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Nieuwe Leden

Voor nieuwe leden is het altijd moeilijk om hun weg te vinden in een nieuwe vereniging! 

Ook voor aspirant- leden die meer over MLTC willen weten, is het lastig om de juiste 

personen te vinden.

Één van onze trainers, Silvester Jorna, vindt het echt leuk om nieuwe leden te verwelkomen en 
wegwijs te maken. Hij is er trots op al 37 jaar voor MLTC te werken en kan u werkelijk álles over 
de vereniging vertellen. 
Binnenkort organiseren we ook weer een kennismakingsavond voor nieuwe leden waarop hij 
aanwezig zal zijn. U kunt al u vragen stellen en hij geeft een gratis training voor alle aanwezigen.

Wilt u nu al iets vragen? Dan kan dat bij het bestuur via info@mltc.nl of u kunt Silvester Jorna 
rechtstreeks benaderen via 0522 492409 of 06 50465485 of via de mail: silenmarleen@hetnet.nl

Het Bestuur

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

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

We zien u graag op

Vri jdag 25 apr i l  2014 
van 19.30 tot  ongeveer  21 .00 uur.
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Uw specialist in   gezondheid 
    beauty 
   verzorging 
          geuren 
                  kado’s 

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

Schenkel Meppel

Wolds t raa t  44-46 

Meppe l 

Te l .  0522 252505

www.eleveldschoenen.nl

www.mltc.nl
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+Kennismakingscursus  55+

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

De cursus bestaat uit 7 lessen en deze worden gegeven door Jelle Boers.

De lessen vinden plaats op woensdagochtend van 8.30-9.30 uur, ballen en rackets zijn aanwezig.
De kosten van deze cursus zijn € 45.-.
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers tot 1 oktober 2014 op woensdagochtend op dezelfde 
tijd gratis gebruik blijven maken van de baan.

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

Meer informatie? Tel. 292126 Roel van Wijk

School tennis 

Voor het eerst in de geschiedenis dat ik voor MLTC werk heb ik samen met de jeugdcom-

missie een schooltennis project opgezet. Een aantal basisscholen reageerde enthousiast op 

de brief om daar onze mooie sport te promoten. 

Het project heeft uiteraard als doel om meer jeugd op de vereniging te laten komen.  Uiteindelijk 
hebben we op vier basisscholen lesgegeven aan de groepen 3, 4, 5 en 6. Harold heeft de Anne Frank 
school bezocht en zelf ben ik op de Tolter, het Stadskwartier en OBS De Sprinkels geweest. Een 
fantastische ervaring om tennisles te geven in een gymzaal bij of van de scholen zelf. In bijna elke 
groep zaten wel een paar die al eerder hadden getennist of zelfs op tennis zitten dus die konden 
het goede voorbeeld geven aan hun klasgenoten. 

Het Stadskwartier heeft zelfs een leuk filmpje gemaakt welke te zien is op YouTube. Heel leuk gedaan 
en het geeft het enthousiasme aan van de leerlingen en de docenten. 

Op woensdagmiddag 2 april sluit het schooltennis project af met een instuif voor alle basisscholen 
groepen die hebben deelgenomen. De JC organiseert dan een heus Meppeler scholenkampioenschap 
op onze eigen vereniging.

Hopelijk gaat het een succes worden en sluiten er nog veel kinderen aan bij de kennismakingscursus 
tenniskids die in de week van 9 april zal starten.

Voor mijzelf was het een leerzame en leuke ervaring. 

Groeten 
Josien



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

Hoofdstraat 53

7941 AC Meppel

tel. (0522) 25 49 49

HEALEY
m e n s w e a r

www. cabriojack .nl
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Van de  jeugdcommiss ie

De competitie staat voor de deur, vele teams staan weer te popelen om te beginnen maar 

eigenlijk is  voor de allerjongste jeugd van MLTC de competitie al lang begonnen.

Op zondag 9 maart ging de Worldtour 2014 van start: 9 spelers/speelsters deden mee in de categorie 
Rood, 17 kinderen kwamen uit in de categorie Oranje. De komende maanden zullen zij elke eerste 
zondag van de maand hun beste beentje voor zetten en zullen de kinderen in de categorie Oranje 
proberen om een mooie badge voor de vereniging in de wacht te slepen. Omdat de wedstrijden in 
de Worldtour altijd op zondag plaatsvinden, zullen de leden die thuis spelen op 6 april en/of 1 juni 
de allerjongste leden aan het werk kunnen zien op ons mooie tennispark! Kom vooral eens langs 
en zie waar het bij tennis echt om zou moeten gaan: spe(e)lplezier!!!! 
Meer weten over deze Worldtour? Surf dan eens naar www.tenniskids.nl en zie hoe tennis anno 
2014 aangeleerd en beleefd wordt. 

Als tenniskidsfunctionaris ben ik niet alleen nauw betrokken bij de allerjongste kids. Ook de kinderen 
die vanuit de categorie Oranje doorstromen naar de categorie Groen spelen de komende periode 
hun eerste “echte” competitiewedstrijden. Vanaf 9 april zullen zij twee maanden elke woensdag-
middag hun best doen om hun team zo hoog mogelijk in de eindstand te laten eindigen. Het zou 
leuk zijn wanneer deze meiden (want dit seizoen hebben wij alleen “Groene meiden”) ook wat 
aanmoedigingen krijgen.

Tot slot zullen er onder de auspiciën van de Jeugdcommissie op de zaterdag twee jeugdteams 
deelnemen aan de regionale voorjaarscompetitie. Vier gezellige meiden en vier stoere kerels zullen 
hun huid in de regio zo duur mogelijk verkopen en wij hopen natuurlijk dat er veel winstpartijen 
voor hen te noteren zullen zijn.

Namens de JC wil ik bij deze alle leden maar in het bijzonder onze jeugdleden een hele fijne, sportieve 
en bovenal gezellige competitie toewensen.

Patrick Schadee, 
voorzitter JC, tenniskidsfunctionaris.

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

Sybren Pol
Joep Seeventer
Ivo Vries
Arjan Wiegmink
Thomas Rugers
 

Meppel 1 meisjes t/m 17 (2101) 1e klasse zondag
Levy Beijersbergen
Esmeé Martens
Lisa Rubbens
Cynthia Zantinge
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Jacqueline Eggink

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

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

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

Lederwaren 
en reisartikelen,

leren en suède kleding.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

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

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

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

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

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

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

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

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

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

www.mltc.nl
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Team  Meppel 1  groen 2 - afdeling 011

Linthe Hoekema

Susanne de Coo

Kim van Dijk

Madeleine Dijkman

Fabien Brinkman

Team  Meppel 2 groen 2 - afdeling 010

Cato van Pelt

Esra Bakker

Amber Bloemberg

Floren Bolding

Maud Bolding

Laïs terWal

Meppel 1 Oranje 1 afdeling 8

Isabel Kloeten

Pepijn Jobing

Jort Jorna

Jort Nijenhuis

Jesper Storimans

Tijn Vente

Ynze Zeeman

Meppel 2 Oranje 1 afdeling 9

Daan Westerbeek

Sven Bosgraaf

Mats Spijkerman

Jorn Ypma

Stefan Keur

Ilse Worst

Sam Langendijk

Meppel 1 Oranje 2 afdeling 18

Frederique Blok

Maaike Feijen

Elisa Pieters

Team  Meppel 1 rood1 - afdeling 6

Patrick Blok

Jill Bryan

Sophie Bakker

Renske Langendijk

Jasper Westerbeek

Berber Zwart

Max Hanewald

Meppel 1 Rood 2 afdeling 12

Collin Dekker

Bram Emmink
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In de winter kampte ze voor het eerst in haar sportieve loopbaan met een zeurende heupbles-
sure, waar zij en ook haar trainers (fysiek trainer Jan Willem Koopman, de bondstrainer en ik) niet 
makkelijk grip op konden krijgen. Elke week was het weer kijken hoe het lichaam reageerde op de 
volledige belasting en soms ook op mindere belasting.  Volle belasting is een trainingsweek van 12 
baanuren en 5 fysieke uren. 

Naarmate het toernooi dichterbij kwam werd Arianne steeds scherper en fitter in de trainingen. De 
grootste vooruitgang was zichtbaar op mentaal vlak. Het vertrouwen in het lichaam groeide en op 
belangrijke momenten in de training stond ze er.  

Als eerste geplaatst. Als favoriet een toernooi beginnen kan een voordeel zijn, maar kan ook worden 
ervaren als druk. De eerst ronde werd op vrijdag gespeeld en werd ze bijgestaan door Jan Willem 
Koopman die haar fysiek goed kon analyseren tijdens de wedstrijd. De eerste ronde was een goede 
warm up en kreeg ze als favoriet de kans op weer wedstrijdritme op te doen. Met 6-0/6-0 

De zaterdag stonden twee wedstrijden op het programma, kijken of lichaam het vandaag vol kon 
houden. Om 8.00 uur samen even ingespeeld in Meppel en daarna op naar Rotterdam. Centre Court 
en ze raakte ze lekker. De eerste set ging met 6-0 naar Arianne. De vaart waarmee ze slaat kunnen 
de meiden niet aan wennen. De service liep lekker en het scorend vermogen was hoog. Veel rake 
klappen met haar FH inside en haar BH langs de lijn. Ook de tweede set kon de tegenstander niet 
aan het niveau van Arianne tippen en deze werd dan ook met 6-2 gewonnen.
 
De kwartfinale. Nog geen uur later mocht ze de baan alweer op. Veel tijd om even uit te rusten 
was er niet. Uitlopen, douchen eten en voor bespreken,inlopen en hup de baan op tegen Phillis 
Vanenburg. Een soort sprintstart zorgde al snel voor een voorsprong.  Gedurende de wedstrijd 
veranderde haar positie steeds meer in de baan en durfde ze de bal met een drive weg te slaan. 
Steeds vaker herkende ik de situaties die ze speelde en die duidde erop dat ze steeds beter in haar 
vel ging zitten. Setstanden 6-3/6-3.
Uitlopen, rekken, nabespreken en hup naar huis en in voorbereiding op de zondag.

Zondag, de finale dag. Over een mogelijke Landstitel hebben we nooit gesproken. First things First 
was het motto. Claire Verweda (NK kampioen t/m 16 van vorige jaar) stond op te wachten in de 
halve finale. De voorbespreking was geen probleem de tactiek was helder, maar het lichaam begon 
wat stijver te worden. Vanaf de kant zag ik hoe haar service percentage naar beneden ging en de 
rally’s langer werden. In de verre hoeken hield ze in met lopen, maar ik zag ook dat ze het ver-
trouwen in eigen kunnen bleef houden. In de rally was ze de betere. Wederom was haar vastheid 
in combinatie met vaart zo hoog dat Claire steeds verder achter de baseline ging staan. 6-2/6-4 
waren de setstanden en op de belangrijke momenten stond ze er net als in de laatste weken van 
de training. Die lijn had ze doorgezet was mijn conclusie. 

De finale was een feit. Tijdens de nabespreking gaf ze aan dat ze stijf was en vermoeidheid voelde 
in met name haar heup voelde. Oké, ik wist genoeg en bereidde me ook voor op de voorbespreking 
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pArianne Hartono sluit  de winter 
af met een Nationale Jeugd Titel

Vanaf haar twaalfde viel ze al in de prijzen op het afsluitende overdekte nationaal kampi-

oenschap, maar nooit sloot ze af met een titel. Vooraf was de grote vraag of haar lichaam 

fit genoeg zou zijn voor dit toernooi. 
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voor haar finale. Inger van Dijkman, haar trainingsmaatje bij Jong Oranje zou het tegen de favoriet 
moeten opnemen. Spelwijze was al snel duidelijk maar werd toch goed doorgesproken. 

Mijn tip voor haar was, blijf losjes bewegen (ontspan) en ga vol die hoeken in met je lichaam. Dus 
hou niet in en blijf met lef spelen, dat heeft je zover gebracht dus ga daar mee door. 
Ze heeft zich aan haar woord gehouden en speelde beter dan alle haar wedstrijden ervoor. Een 
mentale strijd was begonnen. Tot 4-4 in de eerste set had Arianne niet op voorsprong gestaan 
5-4. Maar Inger toonde veerkracht en kwam terug, op 6-5 kreeg Arianne haar eerst setstanden die 
ze met lef niet wist te benutten. Tie break. Van 3-1 voor naar 5-3 achter. Nu moest het gebeuren. 
Nu moest ze het doen, dit zijn de big points waar je ware aard naar bovenkomt. Hoe de punten 
verliepen kan ik niet meer na vertellen, normaal schrijf ik de gespeelde punten op, maar had ik 
de rust nu niet voor zullen we maar zeggen. Ze won de tiebreak met 8-6. In de tweede set begon 
Arianne weer fris aan de wedstrijd. De eerste game was een langdurige maar ook hier trok Arianne 
aan het langste eind. Ze ging steeds meer druk zetten met haar returns en bleef met lef voorwaarts 
spelen. Haar service nam wel iets af, maar zonder dat het echt hinderde. In de game naar de 3-1 
voorsprong werd de genade klap uitgedeeld en was het een feit van het hoofd koel houden. Dat 
gebeurde en het matchpoint maakte ze zeer zorgvuldig maar toch ook zeker meedogenloos af. Yes, 
waren de eerste woorden. 

Wat een fantastische resultaat, want laten we eerlijk zijn. Eerste geplaatst zijn zegt niks totdat je 
laat zien dat je het waar maakt. Arianne, een waanzinnige beloning voor jou als topsporter! Hoe jij 
met je sport om gaat kunnen velen een voorbeeld aan nemen. 

Josien Boverhof
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Compet i t ieregels  MLTC 2014

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

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

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

en dat iedereen dezelfde normen en waarden heeft.

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

uur aan info@mltc.nl)

TAKEN AANVOERDER :

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

Voor de zondag teams geldt daar bij nog:

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

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

TIPS

Eet en drink de hele week goed, slaap goed, train goed. 
Op de 2 dagen voor de speeldag extra koolhydraten eten geeft gewoon meer energie op de speeldag. 
Goed ontbijten en goed voedsel meenemen gedurende de dag. Bekende spreuk: “Eet vóór dat je 
honger krijgt en drink vóór dat je dorst krijgt”
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BSpaas/Meppel  1  1e k lasse

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

BSpaas/Meppel  2  2e k lasse

Naomi de Hart Erik Dallinga
Annelou Nab Mattheo Knoop

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

Verkeersschool  Eddie  Bouwhuis/Meppel  3   4e k lasse

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

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

L imid/Meppel  4  5e k lasse

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

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

Tamek/Meppel  5  7e k lasse

Loes Arts Harold Koopman
Daphne van Meerwijk Jordy van Urk
Mirjam Talen

06-04-2014  Drijver’s TC 3 – Tamek/Meppel 5

Shoebox/Meppel  6  7e k lasse

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

06-04-2014  Shoebox/Meppel 6 - Franeker Tennisclub 1
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Yourhost ing/Meppel  1  3e k lasse  Heren

Ronald Blei
Nick Doorten
Olav Doorten
Stijn Slump

06-04-2014  GLTV Cream Crackers 2 - Yourhosting/Meppel 1 

Yourhost ing/Meppel  2  4e k lasse  Heren

Jordy Grit
Sytze van der Heijden
Patrick Sanders
Marijn de Vries

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

Yourhost ing/Meppel  3  4e k lasse  Heren

Twan Apeldoorn
Marko Baas
Mylan Kalaba
Martijn Koopman

06-04-2014  Aduarder TC 1 - Yourhosting/Meppel 3

Kidszone/Meppel  1  Jongens !

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

06-04-2014  Kidszone/Meppel 1 - TV Rolde 1

De Wheem/Meppel  2  Jongens 2

Joris Feij
Jasper Kroes
Floris Popma
Thomas Rous
Jerry Zandstra

06-04-2014  De Wheem/Meppel 2 - Smash 1

Kidszone/Meppel  1  Jeugd gemengd

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

06-04-2014  LTV De Bontekoe 1 - Kidszone/Meppel 1Z
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Maar de lente brengt ons ook weer de start van het tennisseizoen. 
Het organisatorische gedeelte van de competitie had nog al wat voeten in de aarde omdat de 
KNLTB over is gegaan op een nieuw systeem. Maar alles is vakkundig in goede (tennis)banen geleid.
De dames van de donderdag competitie trappen af door middel van een goede service om half 10 
op 3 april.
Gevolgd door de herendubbel competitie op de vrijdagavond. Indien de heren thuis spelen zijn 
hun tennisvaardigheden te wonderen op de banen 5 en 6.
Op zaterdag gaan de meeste teams de spreekwoordelijke wei in. Dit seizoen zijn er 6 gemengde 
teams, 2 heren teams, 1 dames team en 2 jeugd teams te bewonderen op de zaterdag. Komt allen!
De eerste competitie dag wordt afgesloten met de dames van de dinsdag.
 
Ik wens allen veel tennis plezier en wellicht zien we elkaar op de tennisbanen bij onze mooie club 
MLTC.

Regio  compet i t ie

De lente is weer begonnen en in tegenstelling tot vorig jaar nu wel begeleid door heerlijk 

lenteweer. Waar we een jaar terug nog aan het ploeteren waren met ijskrabbers ‘s morgens 

en ons moesten kleden in wintertenue kunnen we nu al volop genieten van de zonnestralen.
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Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

Regiocompet it ie  Noordoost  voor jaar  2014

Gemengd 1 (0100)  Hoofdklasse zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Ellis Nip 4/5/2014 De March 1 MLTC 1

Rinske Spijkers 4/12/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 GTV. Van Starkenborgh 1

Marc Kroes 4/19/2014 GLTB 1 MLTC 1

Jef Bolhuis 5/10/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 TC. Veendam 1

Robert Busscher 5/17/2014 Cream Crackers 1 MLTC 1

5/24/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 Tam 1

5/31/2014 TC. Veendam 2 MLTC 1

Gemengd 2 (0106)  1ste  k lasse  zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Elselien Koning 4/5/2014 Franeker TC 1 MLTC 2

Marleen Vrouwes 4/12/2014 12:00 / 12:30 MLTC 2 Rekke 2

Monique de Goede 4/19/2014 T.S.O. 1 MLTC 2

Silvester Jorna 5/10/2014 12:00 / 12:30 MLTC 2 Smash-Oosterend 1

Dirk-Jan Klooster 5/17/2014 12:00 / 12:30 MLTC 2 Dúndelle 1

Freerk-Erik Wiersma 5/24/2014 Norger TV 1 MLTC 2

5/31/2014 Veracket 1 MLTC 2
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Gemengd 4 (0125)  3e k lasse  zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Rudo Tiemens 4/5/2014 C.T.C. 1 MLTC 3

Rozemarijn Nijland 4/12/2014 12:00 / 12:30 MLTC 3 Cream Crackers 9

Nina Nijland 4/19/2014 Tivoli TC 1 MLTC 3

Ingrid Luning 5/10/2014 12:00 / 12:30 MLTC 3 SVGSE 1

Hans Vennik 5/17/2014 12:00 / 12:30 MLTC 3 Norger TV 2

Henk Koning 5/24/2014 NTC. De tussenboers-
landen 1

MLTC 3

5/31/2014 TC. ‘t Wold MLTC 3

Gemengd 4 (0137)  4e k lasse  zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Bas Kreulen 4/5/2014 12:00 / 12:30 MLTC 4 TC. Okko 1

Erwin Hindriks 4/12/2014 Cream Crackers 15 MLTC 4

Cindy Oosterga 4/19/2014 12:00 / 12:30 MLTC 4 TC. Bargeres 3

Jeanine Schram 5/10/2014 TV Slagharen e.o 1 MLTC 4

Roy Brul 5/17/2014 12:00 / 12:30 MLTC 4 TC Annen 1

Judith van Elderen 5/24/2014 TV Amelte 2 MLTC 4

5/31/2014 12:00 / 12:30 MLTC 4 TC Runa 1

Gemengd 1 ,  35+ (0407)  1e k lasse  zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Maria Mentink 4/5/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 TV. De Stirum 4

Vincent Jorna 4/12/2014 TC. Suthwalda 1 MLTC 1

Evert Luning 4/19/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 M.T.C. 1

Ineke Meinesz 5/10/2014 TC. ‘t Nylân 2 MLTC 1

5/17/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 TC. Colmschate 1

5/24/2014 DLTC-Drachten 1 MLTC 1

5/31/2014 Hollandschevelse TC. 
1

MLTC 1

Gemengd,  2  35+ (0423)  3e k lasse  zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Jurrie Dallinga 4/5/2014 TV. Wirdum/Swichum 
1

MLTC 2

Henry Dijksma 4/12/2014 12:00 / 12:30 MLTC 2 ATC. Emelwerth

Dirrie Kollen 4/19/2014 TVZ 750  1 MLTC 2

Elma Louwe 5/10/2014 12:00 / 12:30 MLTC 2 Tivoli TC 1

Cyril van Soest 5/17/2014 TC. Nagele 1 MLTC 2

Klaas Hilginga 5/24/2014 12:00 / 12:30 MLTC 2 ZTC. De Pelikaan 1

5/31/2014 TV. Paf 2 MLTC 2R
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Heren (0838)  4e k lasse  zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Thomas van Noort 4/5/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 T.I.O.L. 4

Sven Woltberg 4/12/2014 LTC. Gorredijk 2 MLTC 1

Ferry bottenberg 4/19/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 R.E.O. 4

Bene Perdok 5/10/2014 TV. Westrup 1 MLTC 1

Marco Jonas 5/17/2014 Kollumer TC 2 MLTC 1

Buurman Thomas 5/24/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 HTV. Ten Woude 5

Buurman Patrick 5/31/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 TC ‘t Wold 2

Heren 35+ (0914)  2e k lasse  zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Geert Zanting 4/5/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 TC. De Weide 1

Willem Kuiper 4/12/2014 Havelter TC 1 MLTC 1

Marcel Jager 4/19/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 TV Amelte 1

Be van Sleen 5/10/2014 Tivoli TC 1 MLTC 1

Andre Knoop 5/17/2014 ATV. De Hertenkamp 3 MLTC 1

Theo Knoop 5/24/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 TC. Westerbork

5/31/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 R.E.O. 1

Heren dubbel  45+ (1235)  5e k lasse  vr i jdag avond
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Cor Mijnheer 4/4/2014 18:30 / 19:00 MLTC 1 TC. De Reest 1

Klaas Boverhof 4/11/2014 TVZ. 750  1 MLTC 1

Hans Jonkers 4/18/2014 18:30 / 19:00 MLTC 1 Dedemsvaartse TC. 3

Frank Frind 4/25/2014 TC. Hellendoorn 2 MLTC 1

Andries Gort 5/9/2014 18:30 / 19:00 MLTC 1 TV. Ramele Raalte 1

Henk Slot 5/16/2014 Haarlese TC. 1 MLTC 1

Wessel Busscher 5/23/2014 TV. Den Ham 2 MLTC 1

Marinus Noordhuis

Dames (1706)  2e k lasse  zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Muriel Nijenhuis 4/5/2014 R.E.O. 1 MLTC 1

Ester Wiersma 4/12/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 GLTB 1

Anja Westerbeek 4/19/2014 Bildtse TC. 1 MLTC 1

Janet de Weerd 5/10/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 Cream Crackers 3

Evelyn Hartman 5/17/2014 TV. Oranjewoud 1 MLTC 1

Dity Langendijk 5/24/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 TC. Nienoord 1

5/31/2014 12:00 / 12:30 MLTC 1 TV. De Molen 
Leeuwarden 2
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Dames Meppel  1  dubbel  17+ (2014)  2e k lasse  donderdag morgen
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Rieke van Vilsteren 4/3/2014 9:00 / 9:30 MLTC 1 TC ‘t Wold 1

Annie Heerschop 4/10/2014 Hoogeveense LTC. 1 MLTC 1

Pietje Groen 4/17/2014 9:00 / 9:30 MLTC 1 TC. De Noorderterp 1

Hennie Kamman 4/24/2014 TC. De Weide 1 MLTC 1

Riet Snijder 5/8/2014 9:00 / 9:30 MLTC 1 ATV. De Voorst 1

5/15/2014 TC. Suthwalda 2 MLTC 1

5/22/2014 9:00 / 9:30 MLTC 1 Burmania 1

Dames Meppel  2  dubbel  17+ (2015)  2e k lasse  donderdag morgen
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Janneke Klinkers 4/3/2014 9:00 / 9:30 MLTC 2 De Havezathe 1

Gaby Jacobs 4/10/2014 ATV De Hertenkamp 2 MLTC 2

Alie Lijkendijk 4/17/2014 9:00 / 9:30 MLTC 2 TC. Smalhorst 2

Ada van Echten 4/24/2014 TC. Suthwalda 3 MLTC 2

Dicky Brinks 5/8/2014 9:00 / 9:30 MLTC 2 TC. ‘t Wold 1

Janneke Kroes 5/15/2014 TC. Westerbork 3 MLTC 2

5/22/2014 9:00 / 9:30 MLTC 2 Hollandscheveldse TC. 1

Dames Meppel  1  17+ (2301)  1e k lasse  d insdag morgen
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Ton v/d Woude 4/8/2014 9:30 / 10:00 MLTC 1 TC. Bargeres 1

Terry Albers 4/15/2014 TV. De Stirum 1 MLTC 1

Sijgje Gort 4/22/2014 Vrij

Hennie van Wijk 5/6/2014 TV Amelte 2 MLTC 1

Hanneke v/d Heyden 5/13/2014 9:30 / 10:00 MLTC 1 TC. Nienoord 1

Minet de Rijke 5/20/2014 Zuidlaarder TC. 1 MLTC 1

5/27/2014 9:30 / 10:00 MLTC 1 TV Amelte 1

Dames Meppel  2  17+ (2307)  2e k lasse  d insdagmorgen
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Cristine Timmerman 4/8/2014 9:30 / 10:00 MLTC 2 KJLTC 1

Marijke Mijnheer 4/15/2014 LTC. Steenwijk 1 MLTC 2

Ali Beyer 4/22/2014 9:30 / 10:00 MLTC 2  T&SC. Haren 1

Geertje Hagedoorn 5/6/2014 TV. Schipborg 1 MLTC 2

Karin Weener 5/13/2014 9:30 / 10:00 MLTC 2 T.O.G.O. 1

5/20/2014 TV. Staphorst 1 MLTC 2

5/27/2014 9:30 / 10:00 MLTC 2 TV. Gramsbergen 1
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Meppel  1 jongens t /m 14 (3100)  1e k lasse  zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Sybren Pol 4/5/2014 8:30 / 9:00 MLTC 1 TVO. Hardenberg 1

Joep Seeventer 4/12/2014 TC. Colmschate 1 MLTC 1

Ivo Vries 4/19/2014 8:30 / 9:00 MLTC 1 TEZ. 2

Arjan Wiegmink 5/10/2014 Deventer LTC. 1 MLTC 1

Thomas Rugers 5/17/2014 8:30 / 9:00 MLTC 1 TC. Colmschate 2

5/24/2014 TEZ. 1 MLTC 1

5/31/2014 TC. Ittersum 1 MLTC 1

Meppel  1 meis jes  t /m 17 (3200)  1e k lasse  zaterdag
Team samenstelling Datum aanwezig/

begin thuis
Thuis Uit

Levy Beijersbergen 4/5/2014 8:30 / 9:00 MLTC 1 TVO. Hardenberg 2

Esmeé Martens 4/12/2014 Vrij

Lisa Rubbens 4/19/2014 8:30 / 9:00 MLTC 1 TC. Hasselt 1

Cynthia Zantinge 5/10/2014 t Eerste Wittien 1 MLTC 1

5/17/2014 8:30 / 9:00 MLTC 1 TV. De Bosbaan 
Vroomshoop 1

5/24/2014 De Havezathe 1 MLTC 1

5/31/2014 Cream Crackers 2 MLTC 1
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