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Van de  redact ie

Het tweede competitie weekend was een mooie wat het weer betreft!  Nog een heel klein 

beetje meer zon en het is voor iedereen echt aangenaam.

In deze Info weer de uitslagen van de op zondag spelende teams en het op zaterdag spelende 
jeugdteam. Inmiddels is ook de groene woensdagmiddag competitie begonnen en de uitslagen 
daarvan staan ook in deze Info. Missen we nog de uitslagen en verslagen van de door de weekse 
competities en de zaterdag. De redactie is benieuwd wanneer we hier iets over gaan ontvangen. 
Het is toch leuk wanneer iedereen kan lezen hoe het al onze teams vergaat?

We willen graag even een complimentje uitdelen:  We hebben maar liefst 8 wedstrijdverslagen 
in deze Info kunnen plaatsen!! Dank jullie wel. Nu wil je als team toch niet meer achterblijven?? 
Stuur je verslag naar de redactie: marjolijn.haverkamp@hotmail.com!

De woensdagmiddag competitie is voor de basisschooljeugd. Deze kinderen spelen in teams van 
2 of 3 kinderen. Ze spelen op een heel veld met wat zachtere (“groene”) ballen en spelen 2 x een 
enkel een 1 x een dubbel per speeldag. Het gaat om 2 gewonnen sets met een tiebreak bij 6-6 
en een tiebreak tot de 7 als eventuele 3e set. Ook wordt het beslissend punt systeem toegepast.
Deze kinderen hebben leren tennissen op de Tenniskids manier. U moet eens komen kijken op een 
woensdagmiddag om 14.00 uur. U zult verbaasd zijn over hoe goed deze kinderen  spelen.

Let ook op de Tenniszone actie! Deze week aandacht voor een nieuwe actie: DE TAARTENACTIE.
Het is gebruikelijk dat thuisspelende teams hun gasten ontvangen met een kopje thee of koffie 
met iets erbij. Dat iets erbij wordt altijd door een van de thuisspelers meegenomen. Om het hele-
maal makkelijk en echt lekker te maken en om de Kidszone actie te ondersteunen zijn er vanaf nu 
heerlijke, home made taarten te bestellen.  Kijk hiervoor in het artikel in deze Info.

We wensen u allen weer veel plezier in de komende competitie week.

De Redactie!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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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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Draag je MLTC een warm hart toe?

Wil je je steentje bijdragen aan het besturen van de club?

Heb je zin om de komende tijd te helpen MLTC te laten bloeien en het clubgevoel 

weer terug te krijgen?

Heb je een heel klein beetje vrije tijd over om MLTC te helpen? 

Je aanmelding voor het bestuur hoeft niet voor een speciale functie te zijn. Na de ALV zullen we in 
het bestuur de taken met elkaar verdelen. Je voorkeur aangeven kan natuurlijk wel!
Wil je weten wat er van je verwacht wordt en wat je van MLTC kan verwachten? 
Neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden per telefoon (Marjolijn Haverkamp 06 
53 53 74 53) of mail of spreek een van hen aan op de club!

Wil je niet in het bestuur, maar toch iets betekenen voor MLTC? Denk na over een functie in een 
commissie (jeugdcommissie, technische commissie, wedstrijd- en toernooicommissie, redactie Info, 
parkonderhoud) en meld je aan! Je kunt je ook aanmelden om sporadisch te helpen op info@mltc.nl.

Bestuurs leden gezocht ! !

B e s t u u r s l e d e n 

gezocht ! !
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TECHNISCH INSTALLATIE BURO BV �

�

Bel Bakker...
...dat installeert Beter!

TECHNISCH INSTALLATIE BURO BV �

�

Industrieweg 32
 7944 HS Meppel

0522-253250

Bakker Installatieburo. 
Een Prestatie in Installatie!

MEPPEL  ZWOLLE  EMMELOORD  EMMEN  HOOGEVEEN

Noordhuis maakt ’t u 
makkelijk op kantoor

•  Kantoorartikelen
•  Kantoormeubelen
•  Kopieermachines
•  Kantoormachines
•  Faxapparatuur

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

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

•  Projectinrichting
•  Telecommunicatie
•  Automatisering
•  Opleidingen

Heerengracht 3   Meppel

0522 - 25 26 26

Voor al uw inlijstwerk 
en al uw kunstschilders-

benodigdheden

www.mltc.nl

Die begon eigenlijk al op de zaterdagavond er voor, en dat was weer een prachtig gezicht: op baan 
2 en 3 stonden nog zaterdagteams te spelen, en op alle andere banen waren de verschillende zon-
dagteams zich aan het voorbereiden op de zondag. Op één baan stond zelfs een compleet team van 
6 man te tennissen, en dat waren níet de minsten, nl het volledige 3e team!! Maar op baan 9 stond 
bijvoorbeeld jongens 1 Regionaal te sparren, heerlijk onbevangen tussen alle “grote” mannen in!!
Een Assenaar die ik de week er voor gesproken had in Assen en toen ook al zijn respect over het 
Meppelse Tennis-gebeuren betoonde, sprak mij nu wéér aan en vroeg wat er aan de hand was!! “Tja, 
gewoon, de zondagteams zetten de laatste puntjes op de i!!!” “Nou, noem dat maar gewoon, dit is 
echt fantastisch!!!!” En dan zie je maar weer, datgene wat wij als normaal ervaren, zelfs belastend en 
voor sommigen zelfs, naar hun mening, overbodig, wordt door luitjes búiten de Meppelse parochie 
als zeer bijzonder ervaren!!!!
 
Nadat de laatste strubbelingen over plotseling zich afmeldende spelers, al dan niet met een goede 
reden, waren opgelost en hele vervoersschema’s moesten worden omgegooid, dank aan die ouders 
die dat zonder morren accepteerden, en dank aan Mirjam Talen die zaterdagavond rond 19.00 
hoorde dat ze níet in Zuidwolde moest spelen maar in Groningen en dat óók zonder morren deed, 
hulde aan deze jonge meid, kon de zaterdag worden afgesloten.
 
ESCAPE: tja, elke week is  wel weer een bijzondere Escape te melden, van afgelopen zondag noem 
ik dan de escape van Mike Marsman uit Meppel 5: een 0-5 achterstand werd omgebogen, met dank 
aan de coachende dames Iris en AnneMarie, naar een 7-6 overwinning!!! Ook hulde, jammer dat 
Mike daarna in 3 lange sets verloor!!!
 
BIJZONDER: Over lange sets gesproken: Daphne Haverkamp begon rond 10 uur haar enkelspel. Dat 
waren lange ralley’s, hoge ballen met name van haar tegenstandster, het duurde lang, héél lang, 
zóóó lang dat ik bij 4-3 in de 3e set een bijzonder sms’je ontving: Jeugd 2 was om half 10 begonnen 
in Havelte, en was bij die 4-3 stand bij Daphne zelf al klaar met hun totale competitiedag: 8-0!!! 
Daphne besloot de strijd winnend......na 3 uur en 3 kwartier!! Helaas werden de andere 7 wedstrijden 
verloren, tegen Kampen 2!  (maar die speelden vorig jaar nog 3e klas, geen schande dus!)
 
HEEL BIJZONDER.............HOOFDKLASSE: TCE/Meppel 1, voor hen die die naam nog niet thuis kun-
nen brengen, TCE staat voor Tennis Center of Excellence, doet het aan de hand van coach Harold 
wederom bijzonder goed! Zó goed zelfs dat er aanstaande zondag een echte Hoofdklasse-kraker 
op het programma staat!!! Jawel, Amstelpark 2 komt op bezoek bij TCE/Meppel 1, en dit zijn dus 
de nrs 1 en 2 van die Hoofdklasse-poule!! Dat zou dus wel eens een echte clash kunnen worden, 
hoewel de Amsterdammers licht favoriet zijn. En als Dennis van Scheppingen wederom 3 potten 
gaat spelen dan wordt het nóg moeilijker, maar Alban Meuffels zie ik best in staat om aan de 
zegetocht van Dennis, straks gewoon weer Eredivisie spelend, een halt toe te roepen. Ook van 
Eleveld wist Alban eerder nooit te winnen tót vorige week, en ik kan me nog heel goed ons laatste 
Eredivisie-jaar herinneren met de historische wedstrijd van Robert Smeets tegen Dennis, tot dan 
toe nog ongeslagen, toen Robert, gesteund door zéér luidruchtige Meppel-supporters uit een paar 
herenteams én Arjen én Lars, óók de ongeslagen reeks van Dennis wist te doorbreken!!! Maar ook 
een Danielle Harmsen speelt in Amstelpark 2, dus we zullen werkelijk oogstrelend tenins kunnen 
aanschouwen aanstaande zondag!!!!! MAAR OM DAT TE MOGEN AANSCHOUWEN MOET JE WÉL 
RICHTING DE TENNISBANEN KOMEN, want op de tv komt het nog niet!!! DUS KOMT ALLEN!!!!!!!!!!
 
SPONSORS BEDANKT: vorige week werd de JUMBO al genoemd, maar nu gaan we verder: KANTI-
NEBEHEER MLTC in de personen van Bob en Dorien sponsoren elke zondag óók een deel van het 
ontbijt, alle sinaasappelsapjes, de melkdrankjes, de thee, de koffie en spullen die ff te kort zijn.....zij 

Van de  Technische  commiss ie
De tweede compet i t iedag
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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

 

stellen het allemaal beschikbaar!!! Dank hiervoor luitjes!
En VERKEERSSCHOOL EDDIE BOUWHUIS in de persoon van Jan Delbeek, wederom ging het beroemde 
rode busje met eerste teamspelers het land in waarbij die kosten door Jan Delbeek gedragen worden. 
Dat scheelt weer in de kosten, dus ook Jan bedankt!!!
En vrijwilligster, super-vrijwilligster, good-old-brown-lady, nestor van alle tennissende dames, oud 
Districtskampioen, draagster van een Kon.onderscheiding, voormalig lid van het Nederlandse dames 
team 150+, noem het maar op............maar op zondagochtend half 8 gaat zij richting clubhuis om 
het ontbijt te verzorgen van al die thuisspelende teams, maar óók de lunch voor de topteams en 
hun tegenstandster.......Frida, jawel, zij is het weer, hartstikke bedankt weer voor je enthousiaste 
inbreng voor MLTC!!!!!!!
 
Nou, wanneer jullie mijn stukje nog steeds lezen boeit het blijkbaar nog steeds, maar ik draai er 
nu een eind aan. Met nog een laatste verwijzing naar aanstaande zondag, dat je naar prachtig 
tennis kan komen kijken, en niet alleen naar het 1e team, maar álle andere teams laten werkelijk 
oogstrelend tennis zien!!!!  Ook Gemengd Meppel 7 in de 6e klasse van de seniorcompetitie staat 
bovenaan samen met Smalhorst uit Beilen, dus ook dit zeer jonge team, gemiddeld zo rond de 13 
jaar, speelt een kampioenswedstrijd al op de 3e speeldag!!!!!!!
 
Namens de TC,
Silvester Jorna

Naast de sponsoring door JUMBO MEPPEL sponsort ook de Kantinebeheer MLTC het ontbijt: de 
drankjes en alles wat te kort is, wordt belangeloos verzorgd en aangevuld door Dorien en Bob.
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Deze competitie wordt dit ontbijt gesponsord door JUMBO Meppel. 
Daar zijn we heel blij mee want het ontbijt is al een jarenlange traditie die erg goed is voor de 
onderlinge band van de teams!
Dus wij zouden het zo willen zeggen:

Zondagmorgen ontb i j t

Op zondag morgen 08.15 uur staat het ontbijt klaar voor de spelers van ALLE thuisspe-

lende teams.

 
 
Zondag morgen ontbijt 
 
Op zondag morgen 08.15 uur staat het ontbijt klaar voor de spelers van ALLE thuisspelende teams. 
 
Deze competitie wordt dit ontbijt gesponsord door JUMBO Meppel.  
 
Daar zijn we heel blij mee want het ontbijt is al een jarenlange traditie die erg goed is voor de 
onderlinge band van de teams! 
 
Dus wij zouden het zo willen zeggen: 
 
 

	   	  

	  

	  Bedankt	  JUMBO!	  
	  

 

 
 
Zondag morgen ontbijt 
 
Op zondag morgen 08.15 uur staat het ontbijt klaar voor de spelers van ALLE thuisspelende teams. 
 
Deze competitie wordt dit ontbijt gesponsord door JUMBO Meppel.  
 
Daar zijn we heel blij mee want het ontbijt is al een jarenlange traditie die erg goed is voor de 
onderlinge band van de teams! 
 
Dus wij zouden het zo willen zeggen: 
 
 

	   	  

	  

	  Bedankt	  JUMBO!	  
	  

 

 
 
Zondag morgen ontbijt 
 
Op zondag morgen 08.15 uur staat het ontbijt klaar voor de spelers van ALLE thuisspelende teams. 
 
Deze competitie wordt dit ontbijt gesponsord door JUMBO Meppel. 
 
Daar zijn we heel blij mee want het ontbijt is al een jarenlange traditie die erg goed is voor de 
onderlinge band van de teams! 
 
Dus wij zouden het weer zo willen zeggen 
 
 

	   	  

	  

	  Bedankt	  JUMBO!	  
Naast de sponsoring door JUMBO MEPPEL sponsort ook de Kantinebeheer MLTC het ontbijt: de 
drankjes en alles wat te kort is, wordt belangeloos verzorgd en aangevuld door Dorien en Bob. 

 

Dus 

Kantinebeheer	  M.L.T.C.	  
 

Bedankt	  Dorien	  en	  Bob! 
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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
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Arbeid – Rust  verhouding
Een van de belangrijkste aandachtspunten binnen training is de arbeid-rust verhouding. Op het 
moment dat er na een goede training voldoende rust wordt ingelast, zal het lichaam zich verbeteren. 
Het principe van overcompensatie!
Training zorgt voor afbraak van het lichaam, waarna het weer herstelt tot een hoger niveau dan 
voor de training (principe van overload). Op het moment dat het lichaam een enkele prikkel dmv 
training krijgt, dan zal de meerwaarde van de training na een aantal dagen verdwijnen. Om op 
hetzelfde, verhoogde niveau te blijven of zelfs nog te verbeteren, moet het lichaam structureel aan 
overload onderheven zijn. Dit betekent dat er met regelmaat getraind moet worden. Het principe 
van overcompensatie betekent dat er op het moment na volledig herstel(dus maximale aanpassing 
na een training) de nieuwe training uitgevoerd wordt. Het prestatieniveau ligt na volledig herstel 
hoger dan voor de training. Na een aantal trainingen zal het niveau langzaam stijgen:

Overtra in ing
Worden de trainingen te snel na elkaar uitgevoerd, zal er een overtraining plaatsvinden. De arbeid-
rust verhouding is in dit geval niet goed. Teveel arbeid en te weinig rust. Voordat het lichaam vol-
ledig hersteld is, wordt de nieuwe trainingsprikkel al toegediend. Het lichaam krijgt niet de tijd om 
te herstellen van de training. In dit geval gaat het niveau juist achteruit.

 
Overtraining heeft veel nadelige 
gevolgen. Enkele nadelige gevolgen:
Vermoeidheidsklachten
Geen eetlust
Verminderd prestatievermogen
Blessures

Succes en sport blessure vrij!

Medisport Meppel

www.medisportmeppel.nl

Pr inc ipe  van overcompensat ie      
Om goede resultaten uit een training te halen, moet het lichaam naast een goede inspan-

ning ook voldoende rust krijgen. De arbeid-rust verhouding is hierbij zeer belangrijk. De 

arbeid-rust verhouding bepaalt het effect van een training.
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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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In fo  K ids  zone  corner

In een week kan veel gebeuren. Graag wil ik een update geven 

van de ontwikkelingen omtrent het MLTC Kids zone project. 

Hopelijk is voor de meesten het doel duidelijk: namelijk samen-

horigheid creëren door middel van verschillende acties om geld 

in te zamelen voor de jeugd. Dit is de inzet....

	  

In de kantine proberen we steeds meer ruchtbaarheid te geven 
aan het project. Op de bar is inmiddels een kids zone donatie 
box neergezet, voor het kleine wisselgeld, want ”wie het kleine 
niet eert is het grote niet weerd “( zei mijn moeder altijd op 
zijn Drents tegen mij).

Lopende act ies . . . . .
Tevens is de eerst actie BAK EEN TAART super positief begon-
nen. Natasja de Haan is aanvoerder van dit project. Tijdens de 
competitie kunnen jullie vooraf een taart bestellen en zijn er 

in de kantine ook losse puntjes te verkrijgen. Meer informatie staat in deze Info. Je kunt ook een 
taart bestellen bij Natasja door haar te mailen op njans71@yahoo.com.

Ook is er een initiatief ontstaan om een sportkledingbeurs te organiseren. Super gaaf en goed idee. 
Hopelijk kan ik jullie daar volgende week iets meer over vertellen.

Aangezien we nog in de opstart fase zitten zijn we nog volop op zoek naar mensen. Acties bedenken 
is niet moeilijk maar de uitvoering kunnen we niet alleen. Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te 
helpen of wil je gewoon meer te weten komen over het project? Of nog beter: wellicht heb je zelf een 
leuk idee?  Kom dan naar 1 van de presentatie avonden.   Dan kunnen we jullie enthousiast maken. 

Iedereen i s  van harte uitgenodigd op 

Woensdag 24 apr i l  20 .00 uur  MLTC kant ine 

Vr i jdag 26 apr i l  21 .30 uur  MLTC kant ine

Kom gerust  langs of mail naar mltckidszone@live.com voor extra informatie. Laat de club weer 
leven en verenig u!

Met vriendelijke groet 

De trainers,

Jelle, Harold en Josien 
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Hoofdstraat 53

7941 AC Meppel

tel. (0522) 25 49 49

HEALEY
m e n s w e a r

www. cabriojack .nl
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Op elke competitiedag is het mogelijk een 
taart te bestellen voor € 10,-. U ondersteunt 
dan het project MLTC kidszone!!!

Een “MLTC Kids  Zone” , 
wat i s  dat?

Een MLTC Kids Zone is een combinatie van 
meer dan één tennisbaan en een lange(re) 
oefenmuur. Dit geeft een geweldige speel-
ruimte voor uw tenniskinderen. Omdat er dan 
bij MLTC ruimte ontstaat voor een grotere 
oefenmuur dan gebruikelijk is het mogelijk de 
MLTC Kids Zone te betrekken bij de tennisles-
sen. Ook is het mogelijk om er 1 of misschien 
zelfs meerdere minibaantjes te creëren.
Een MLTC Kids Zone kan in Tenniskids-stijl 
worden gespoten. Op die manier creëert 
MLTC een moderne hoek voor tenniskids die 
tevens een prachtig visitekaartje voor de 
vereniging is.

Omdat MLTC graag een vereniging wil zijn 
waar kinderen belangrijk zijn is het inrichten 
van een speciale MLTC Kids Zone een ideaal 
besluit.

U kunt uw bestelling voor een appeltaart of 
kwarktaart doormailen naar njans71@yahoo.
com.  Ook kunt u uw bestelling opschrijven op 
de intekenlijst die hangt bij de computertafel 
in de kantine. Op de door u gekozen datum 
zal de taart dan klaar staan in de kantine bij 
Bob of Dorien.

We hopen uiteraard op de verkoop van heel 
veel taarten!

Taar tenact ie  MLTC

Voor het Project MLTC kidszone is er een “taartenactie” bedacht. Dit doen we om geld in 

te zamelen om een MLTC kidszone te creëren.
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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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TCE/MEPPEL 1 ,  Hoofdklasse

Josien Boverhof   Alban Meuffels
Joany Pontjodikromo   Floris Kilian
Arianne Hartono   Bart van Leijsen

14-04-2013 JONKERSPARK 1 -  TCE/MEPPEL 1 2 - 6
21-04-2012 TCE/MEPPEL  1 - AMSTELPARK GS 2

De druk van de kete l

Competitie dag 2 uit tegen Noordwijkerhout.  Joany herstelt goed maar nog steeds last van haar 
enkel. Ons team werd voor deze dag versterkt door Arianne Hartono uit het 2e team, 16 jaar en 
debutant in de hoofdklasse. 

Bij de bekende teamtraining op zaterdag konden we eindelijke de ‘wei’ in. Eindelijk mocht ik met 
mijn witte tennis schoenen weer het gravel op om daar de heerlijke gravelsteentjes in het profiel 
van mijn schoenen en in  mijn sokken te ontvangen. 

Zowel Bart als Arianne mochten zondag hun eerste enkel spelen in deze landelijke competitie en 
voor beide de eerste wedstrijd op gravel.  Arianne maakte het onnodig spannend om zodoende niet 
alleen haar eigen ‘presteren onder druk te testen’ maar ook dat van haar coach. 3-5 achter in de 
tie-break werd eigenhandig en met lef omgezet naar een 7-5 tie-break winst en dus set winst. De 
tweede set was net zo bloedstollend spannend en werd ook net zo koelbloedig binnengehaald als de 
eerste set. Goed serverend en dwingende returns leverden een prachtige zege op. Knap werk Arianne! 
Bart speelde tegen de oud prof Rogier Wassen (ex top 24 wereld dubbel). Nerveus en met respect 
begon Bart de match,  helaas kreeg Bart te laat zijn service aan de praat en daar maakte de ex 
topper dankbaar gebruik van. Een  leerzaam verloren strijd, met een herkansing in de heren dubbel. 
Alban won op papier ‘easy’  van een lange Duitser. Joany mocht ook weer een enkel spelen en heeft 
er alles uitgehaald, wat mogelijk was. Mensen, Joany is hard op weg om in topvorm te komen en 
deze wedstrijd was een warmloper voor de rest van het  seizoen. 

Uits lagen en  programma 
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De damesdubbel was qua niveau niet om aan te zien. Gelukkig speelden we uit en niet thuis, zodat 
niet veel mensen dit hoefden te aanschouwen. Helaas waren er drie sets nodig om alle bodyshots 
te ontwijken en de partij naar onze hand te zetten.  Mede dankzij onze coach Harold wisten wij de 
partij binnen te halen. 
De herendubbels waren een ware krachtmeting. Wie wil er nou niet een herendubbel winnen van 
Rogier Wassen en zijn partner? Bart en Floris raken op elkaar ingespeeld en vullen elkaar goed aan 
in hun speelstijlen. De derde set speelde onze heren bijna foutloos, Bart won zijn eerste servicegame 
van de wedstrijd en ze braken maar liefst 3 keer de tegenstanders. Floris sloot het geheel in stijl af 
met een ace op Rogier. Wat een genot!
 Tussenstand 4-2.
Ondertussen waren Alban en Arianne begonnen aan de mix en speelden alsof ze dat al vaker had-
den gedaan. Arianne was de heer van de tegenpartij  in de rally de baas en Alban deed wat een 
goede heer behoort te doen in een mix. Leiding geven aan de dame, dominant zijn  bij het net, 
service behoud en druk uitoefenen op hun dame. Alban was heer en meester en scoorde samen 
met Arianne ons 5e wedstrijdpunt, dus de winst was een feit. 
Voor Floris en mijzelf was de druk dus van de ketel(heb je er weer een Arianne) maar de focus was 
er nog. Wij speelden een oké mix en wonnen 6-1/6-3!  De zon scheen lekker door aan het einde van 
de middag, de punten waren binnen en dus hebben we als team nog een korte strandwandeling 
gemaakt en heerlijk nagenoten van deze toch wel dikke uitslag. 6-2

Zondag aanstaande spelen we thuis tegen Amstelpark waar weer een ex-topper inzit,  namelijk 
niemand minder dan Dennis van Scheppingen. Ik ga mijn Best doen om te zon te laten schijnen, 
hopelijk komen jullie ons aanmoedigen! 

Groetjes Josien

Van de KNLTB correspondent Peter  Kle in:

Jonkers Park – TCE/STAD Meppel, 2-6 

,,Erg teleurstellend’’, noemde coach Jaap Plugge van Jonkers Park het 6-2 verlies tegen TCE/STAD 
Meppel, waardoor de bezoekers uit Drenthe de koppositie in hoofdklasse 0003 continueerden. 
,,Over Valeria Podda en Rogier Wassen ben ik tevreden. Denise van Putten stond in beide sets voor, 
maar kon in een goede partij net niet doordrukken. Florian Lemke had een off-day, al stond Alban 
Meufffels sterk en gedreven te spelen. We hebben het echter in de dubbels laten liggen.’’
Podda, vorige maand nog finaliste bij een ITF-toernooi in Egypte gaf de gewoon in Nederland spe-
lende Joany Pontjodikromo geen kans. Wassen speelde foutloos tegen Bart van Leijsen, die toch tot 
de top-drie van de nationale jeugd behoort. De hoofdscheidsrechter, Eric Savalle, zag met Plugge 
dat in beide dubbels na de tweede set het licht uitging.
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BSPAAS/MEPPEL 2 ,  1e k lasse

Marlou Kluiving    
Dide Beijer    Yoram Hilberts
Priscilla Visser    Erik Dallinga

14-04-2013 BSPAAS/MEPPEL 2 -  TAMEK/LTVL 1 6 – 2
21-4-2013 vrij

Goede competitiestart Meppel 2

Het was even wachten, maar dan toch konden ook wij deze week met de competitie beginnen 
tegen LTVL uit Lelystad. De dag begon met een slecht berichtje: Erik Brummer is ziek!! Een grote 
tegenvaller, omdat Erik met al zijn ervaring een belangrijke speler voor ons team is. 

Om 10:00 gingen onze dames Marlou en Dide de baan op voor hun enkel partijen. Dide speelde 
tegen de voor ons onbekende Demi van de Beek.  Al snel bleek dat Dide de betere was. Ze speelde, 
ondanks dat ze nog weinig op gravel getraind had een goede partij, waarin ze de 1e set met 6-2 
naar zich toe trok. Ook in de 2e set was Dide de betere en won deze, net als de 1e set, ook met 
6-2. Al met al een prima start.

Marlou speelde in tegenstelling tot Dide, tegen een oude bekende: Milou Pietersz. Ook Marlou 
had nog niet vaak op gravel kunnen trainen. De 1e set ging gelijk op. Toch wist ze met een klein 
verschil te winnen: 6-4. De 2e set ging ook gelijk op. Toch wist ze weer op voorsprong te komen. 
Milou kwam nog wel goed terug maar uit eindelijk wist Marlou toch de wedstrijd naar zich toe te 
trekken. Ook voor Marlou een goed begin van het buiten seizoen.

Rond 12:00 kunnen dan ook de heren partijen de baan op. Van de 2 heren enkels wordt er maar 
1 gespeeld. Een van de heren van de tegenstander (Ryan Koffeman) heeft een lichtte blessure en 
om erger te voorkomen, werd er besloten de enkel op te geven.

Wel ging Erik Dallinga de baan op tegen Maarten Witte, voor Erik geen onbekende. In de 1e set 
speelde Erik erg goed. Hij liet Maarten het spel maken en toverde op zijn tijd een mooie winner uit 
de hoge hoed. De 1e set pakte hij overtuigend met 6-2. In de 2e set kwam Maarten beter in zijn 
spel en ging het gelijk op. Break kansen over en weer maar helaas voor ons ging de 2e set de kant 
van Maarten op met 6-4. Ook de 3e set is weer een spannende en gaat het gelijk op. Het kan beide 
kanten op gaan. Het wordt 5-5 en dan slaat Maarten toe en breakt Erik zijn service en het wordt 
6-5. Erik vecht voor wat hij waard is maar het is net niet genoeg. De 3e set wordt verloren met 
7-5. Helaas maar toch een goede wedstrijd van Erik.

Dan gaat de dames dubbel er op. Vol goede moed beginnen Priscilla en Dide aan hun partij tegen 
Demi van de Beek en de ervaren Alexa de Bont. In de 1e set moeten Priscilla en Dide even op gang 
komen LTVL neemt een kleine voorprong en Dide en Priscilla weten dat er een tandje bij moet. 
Langzaam voeren ze de druk op en komen op gelijke hoogte. Na een spannend slot van de 1e set, 
weten Dide en Priscilla aan het langste eind te trekken en winnen ze deze met 7-5. In de 2e set 
gaat het allemaal wat makkelijker. Aan het net is de afwerking beter en van achterin worden geen 
fouten meer gemaakt. De 2e set gaat daarom overtuigend met 6-3 naar Meppel.

Halverwege de middag kan de heren dubbel beginnen. En is ook voor mij de competitie dan be-
gonnen, alleen begint het wat anders dan gehoopt. Erik serveert en na 2 slechte volly`s van mij 
en een passeerbal komen we met 1-0 achter, aan de bak dus!! De valse start wordt goedgemaakt 
door een goede game van onze kant en is het weer gelijk. Ondanks dat het onze eerste dubbel 
samen is, spelen we goed en winnen we de 1e set met 6-3. Het goede spel wordt doorgetrokken 
in de 2e set en al snel komen we op voorsprong. Na hier en daar wat slordigheden aan het eind 
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van de 2e set komen we dan toch op 5-4 voor. Op het bankje aangekomen worden we even scherp 
gehouden door de strenge woorden van Jelle: SERVICE SPIN OP HUN BACKHAND!!! Erik vertaalt 
deze woorden in 4 uitstekende services op de backhand`s en de 2e set wordt met 6-4 gewonnen. 
Wat kan het toch een simpel spelletje zijn!

Met een stand van 5-1 gaan we de mixen in. Dide heeft met haar 2 overwinningen haar werk 
gedaan en kan in het inmiddels doorgebroken zonnetje gaan genieten van de mixen. Priscilla en 
Erik zijn al jaren een goed koppel en spelen tegen tegen Milou en Ryan. Het koppel van Lelystad 
begint sterk en neemt met goed spel de voorsprong. Bij Erik en Priscilla wil het nog niet echt lopen 
en worden er nog te veel fouten gemaakt en dat de tegenstanders zo goed spelen helpt ook niet 
mee. De 1e set gaat daarom verrassend naar de bezoekers. In de 2e set kommen Priscilla en Erik 
beter in hun spel en beginnen ze op stoom te komen en nemen ze de leiding. De set lijkt de kant 
van Meppel op te gaan maar dan sluipen er wat foutjes in en komen Ryan en Milou terug en het 
wordt weer spannender en kan het beide kanten weer op gaan. In een spannend slot van de 2e set 
trekt Lelystad aan het langste eind en winnen ze deze met 7-5

Ook  Marlou en ik spelen naast Erik en Priscilla onze mix tegen Maarten en Alexa. Na een goed 1e 
punt van Marlou, serveert Maarten op mijn backhand. Ik ben nog niet helemaal wakker en mijn 
return gaat nog net niet over het hek. Wat later dan de andere 3 ben ik nu ook aan de wedstrijd 
begonnen. De eerste 3 games zijn spannend maar vallen onze kant op. We beginnen steeds beter 
te spelen en winnen de 1e set met 6-0. Ook de 2e set begint goed en de meeste games gaan onze 
kant op. Marlou speelt erg goed en gaat gewoon de rally met Maarten aan. Ik blijf tijdens een rally 
rustig op mijn plek staan en Marlou krijgt de bal. Ik wacht… en wacht… en heel langzaam zie ik 
de bal in mijn ooghoek aan mij voorbij gaan. Ik denk: Een dropshot???? De bal valt kort over het 
net en Maarten kan er niet meer bij. Maarten ziet het niet meer zitten.  Het wordt 5-2 en ik kan 
uit serveren. De game begint goed maar dan wort ik een beetje slordig en verliezen we de game. 
LTVL komt terug tot 5-4 en Marlou kan uit serveren. Ze serveert de hele wedstrijd al sterk en we 
winnen de 2e set met 6-4.

Al met al is het dus een geslaagde competitie start voor Meppel 2. Volgende week heeft ons team 
vrijaf omdat de tegenstanders van volgende week zich hebben teruggetrokken uit de competitie. 
De banen waren goed, het weer zat mee. Nu hopen dat het de rest van de competitie zo blijft.

Groetjes Yoram

BOUWHUIS MEPPEL 3 ,  2e k lasse

Evy Last    Douwe Disbergen
Tessa v.d. Ploeg   Bob Resink
Anastasia Mulder   Sander Hoeve

14-04-2013 IS LUXEN/’T NYLAN - BOUWHUIS MEPPEL 3 6 – 2
21-04-2013 BOUWHUIS MEPPEL 3 -  WOOLDERES 1

IS LUXEN/’T NYLAN 1  - BOUWHUIS/MEPPEL 3
Voor Meppel 3 begon afgelopen zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen ‘T Nylan. Zater-
dagavond werd voor een aantal van het team voor het eerst op gravel getraind, dit beviel goed en ze 
waren positief dat het een mooie competitiedag zou worden. Het team zou bestaan uit Anastasiya, 
Evy, Tessa, Bob, Sander en Douwe. Gezamenlijk werd de opstelling bepaald,  Bob was genoodzaakt 
3 wedstrijden te spelen, dit omdat Douwe nog niet fit genoeg was voor twee wedstrijden. 
Het team van Meppel meldde zich de volgende dag  al vroeg in Leeuwarden,  ze waren klaar om 
in te spelen. Na het inspelen werden de formulieren ingevuld en konden de wedstrijden beginnen!
Anastasiya speelde de eerste damesenkel tegen Ilse Huiskes, dit werd vooraf al als een lastige wed-
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strijd gezien. Het plan was Ilse zo min mogelijk te kunnen laten slaan, echter ging het niet zoals 
gepland en had Anastasiya veel moeite met het hoge tempo van Ilse. De wedstrijd ging dus vrij snel 
met 6-1 6-1 naar de kant van ‘T Nylan. Ondertussen was Tessa aan het knokken om zichzelf in de 
wedstrijd te houden, ze verloor de eerste set met 7-5 en won daarna knap de tweede van Marlies 
Huurman. In derde set ging het gelijk op en had Tessa zelfs een matchpoint, deze kon ze helaas 
niet verzilveren en de partij werd verloren in een tiebreak in de derde set.
Douwe was inmiddels begonnen aan zijn wedstrijd tegen Dennis Hageman, hij verloor de eerste 
set redelijk snel met 6-2, maar toch was hij tevreden over zijn spel. Met een paar tactische veran-
deringen wist hij het momentum naar zich toe te trekken en deze twee sets lang te behouden, hij 
won de tweede en de derde set met 6-2 6-3. De stand was dus 2-1 in het voordeel van ‘T Nylan. 
Bob begon ondertussen voortvarend aan zijn wedstrijd tegen Joost Willekes door de eerste set met 
6-4 te pakken. In de tweede en derde set begon zijn tegenstander echter minder fouten te maken 
en kreeg bob het moeilijker. Helaas gingen de tweede en derde set met 6-3 6-4 naar de kant van 
het Leeuwardse team.
 De stand zag er ondertussen niet zo positief uit, een 3-1 achterstand. Het team van Meppel bleef 
echter vechten en was gebrand om de eerste competitie dag niet een dikke uitslag aan de broek 
te krijgen. Dit werd wel duidelijk in  de damesdubbel die gespeeld werd door Evy en Anastasiya 
tegen Marlies Huurman en Ilse Huiskes. Na een redelijke passieve eerste set (4-6), herpakte het 
damesdubbel team van Meppel zich goed door meer initiatief te nemen. De wedstrijd werd knap 
gewonnen met 4-6 6-4 6-4.
Dit gaf de burger moed! Nog een puntje binnenslepen en de stand was weer gelijk. Het zag er ook 
naar uit dat dit ging gebeuren. De herendubbel die gespeeld werd door Bob en Sander tegen Frank 
Zeer en Rutger Balk mondde uit in een driesetter, de heren Bob en Sander wisten goed terug te 
komen na een eerste set verlies. De tweede set werd namelijk gewonnen met 7-6. In de derde set 
ging de wedstrijd gelijk op, er werden veel goede netacties gemaakt en er werd stevig geserveerd. 
Helaas kwam het herendubbel team van ‘T Nylan als sterkere uit de hoek, ze wonnen de beslissende 
set met 6-4.
Het stond inmiddels 2-4 en het enige wat ze nog konden behalen was een gelijkspel. Na een kleine 
eet- en drinkpauze gingen de gemengddubbels de baan op. De eerste gemengddubbel werd gespeeld 
door het ervaren duo Sander en Evy. Ze speelden tegen Frank Zeer en Ilse Huiskes, het zou een 
lastige partij worden, maar er lagen zeker kansen! De wedstrijd ging gelijk op en werd beslist in een 
supertiebreak in de derde set. In de supertiebreak speelde het team van ‘T Nylan net iets scherper 
en wisten de wedstrijd te winnen. Tegelijkertijd was er een wedstrijd van Bob en Tessa tegen Den-
nis Hageman en Marlies Huurman bezig. Bob was inmiddels met zijn derde wedstrijd van de dag 
begonnen en de batterij was redelijk leeg. Ze verloren de eerste set met 6-3 en konden ook in de 
tweede set niet de goede intensiteit opbrengen die nodig was voor de winst.
Helaas eindigde de eerste competitiedag dus in een 6-2 verliezen tegen IS LUXEN/’T NYLAN 1. 
Ondanks dat de uitslag negatief is was het toch een geslaagde dag met goed tennis. Veel partijen 
werden op het nippertje verloren en als we de deze barrière als team kunnen doorbreken ziet de 
toekomst er voor het derde team van Meppel rooskleurig uit! 
Met veel plezier kijkt het team naar komende zondag waarin ze thuis tegen het eerste team van 
Woolderes mogen aantreden!

YOUR HOSTING MEPPEL 4 ,  3e k lasse

Merle de Vries    Maikel Borg
Anne Rim Romp   Mattheo Knoop
Naomi de Hart

14-04-2013 BONTEKOE 2 - YOUR HOSTING MEPPEL 4 8 - 0
21-04-2013 YOUR HOSTING MEPPEL 4 - GSTC  



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

LIMID/MEPPEL 5 ,  4e k lasse

Iris van Noord    Daan Romp
Anne Marie Beekhuis   Jip Boersma
     Mike Marsman

14-04-2013 LIMID/MEPPEL 5 - C1000VanAndel/EPE 1 2 - 6
21-04-2013 VERACKET 4 - LIMID/MEPPEL 5 

LIMID/MEPPEL 6 ,  4e k lasse

Melanie Haverkamp   Lawrence Beijer
Daphne Haverkamp   Pieter Vink
Rowena van der Ploeg   
     
14-04-2013 LIMID/MEPPEL 6 - KJLTC 2 1 – 7
21-04-2013 A.Y.R.  1 - LIMID/MEPPEL 6

Vandaag was alweer onze 2e competitie dag, we speelden dit weekend thuis tegen KJLTC en hebben 
daarom ’s ochtends gezellig met z’n allen ontbeten. Tenminste, zonder Gijs want die speelde deze 
keer mee in Heren 1 omdat daar iemand geblesseerd was. Dus waren Pieter, Lawrence, Rowena, 
Melanie en ik nog over. We begonnen om 10 uur met de 2 dames enkels, Rowena op 1 en ik op 2. 
Van Rowena haar wedstrijd heb ik niet veel kunnen zien, maar ze ging goed van start en won de 
1ste set met 6-4, helaas verloor ze de 2de set net met 4-6 en in de 3de set wist de tegenstander de 
wedstrijd naar zich toe te trekken en het werd dus ook 1-6. Mijn wedstrijd was ook erg spannend, 
ik ging goed van start en kwam al snel voor met 4-1. Maar erg jammer, ik kwam achter met 4-5. 
Toen kwam Sil me coachen en het werd 5-5, toch verloor ik de 1ste set met 7-5. Dus moest ik een 
nieuwe tactiek hebben, en met een gloednieuwe tactiek begon ik aan de 2de set, het ging super 
goed en ik won met 6-3. Maar toen de 3de set. Ook deze begon goed, maar toen was de tactiek 
van mijn tegenstandster, alles omhoog en terug. Dus werd het een lange lange pielset. En na 3 3/4 
uur op de baan te hebben gestaan, had ik eindelijk gewonnen. En de tussenstand was toen 1-1. 
Na Rowena ging Lawrence de baan op en na mij ging Pieter de baan op. Jammer genoeg waren de 
tegenstanders te sterk en verloren ze allebei. Pieter met 2-6 2-6 en Lawrence met 3-6 1-6.
 Nu was de tussenstand 1-3. Melanie en ik gingen samen de DD spelen, maar dat ging niet echt 
goed, ik was ook nog erg moe van mijn vorige wedstrijd. We verloren hem dan ook met 3-6 2-6. 
Ook bij de HD ging het niet geweldig en Lawrence en Pieter verloren ook, met 1-6 2-6. Nu was de 
tussenstand al 1-5 en we konden al niet meer winnen, toch gingen we vol goede moed de mixen 
spelen. Rowena en Lawrence op 1 en Melanie en Pieter op 2. Rowena en Lawrence verloren met 1-6 
1-6, de tegenstanders waren te sterk. Melanie en Pieter wonnen de 1e set heel gemakkelijk met 6-0, 
maar toen gingen de tegenstanders opeens heel goed spelen en de 2e set verloren ze met 1-6, ook 
in de tiebreak wilde het niet meer en die werd verloren met 6-10. De einduitslag was uiteindelijk 
dus 1-7, maar ondanks dat we hebben verloren, hadden we een leuke dag.

Daphne Haverkamp
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MEPPEL 7 ,  6e k lasse

Jo-Ann Huzen    Twan Apeldoorn
Mirjam Talen    Robin Grit
     
14-04-2013 GSTC 5 - MEPPEL 7 2 - 6
21-04-2013 MEPPEL 7- SLAGHAREN 1  

We vertrokken om 10.00 uur van de club naar Groningen. 
Het was de bedoeling om om 12.00 uur te beginnen maar het liep uit naar 13.00.uur. 
We begonnen met de eerste dames enkel dat was Jo-ann Huzen tegen W. de Boer, voor Jo-ann geen 
probleem en won de eerste set dik met 6-1 daarna was het heel makkelijk en won ze hem met 6-0. 
De tweede dames enkel was Mirjam Talen tegen Y. deVries Mirjam speelde goed maar helaas op 
4-1 voorsprong gaf de tegenstander op, jammer. 
Toen was het de beurt aan Robin Grit tegen R Boons in het begin ging het gelijk op maar na 3-2 
was het makkelijk en werd het 6-2 6-0. 
Daarna kwamen er drie moeilijke wedstrijden de enkel van Twan en de twee dubbels . 
De single was een lange drie setter waarbij twan uiteindelijk aan het langste eind trok en de te-
genstander was helemaal bek af,de eind stand was 6-3 4-6 6-2 
De dames dubbel was een leuke pot die gespeeld werd door Jo-Ann en Mirjam tegen W. Boer en H.C. 
Rijkmans,de pot ging de hele tijd gelijk op maar de eerste set werd gewonnen met 7-6 de tweede 
set was precies het zelfde en werd 7-6 voor de dames van Meppel 
De laatste pot was de dubbel van Robin en Twan tegen R. Boons en R. Vas Nunes en was heel span-
nend de eerste set verloren we met 3-6 de tweede set herpakten we ons en wonnen we de set met 
6-4 de derde set ging meteen makkelijk en stonden meteen voor en wonnen we de set met 6-2 
Op het laatst was het een heel gedoe en deden de tegenstanders heel vervelend. 
De mixen zijn uiteindelijk niet gespeeld. De ene mix was al gewonnen vanwege de opgave en de 
andere mix wilden we wel aan hun kado geven omdat Twan en Robin pas om 21.00 uur klaar waren 
met de dubbel. 
Onze ouders en Silvester vonden het beter om niet nog te spelen anders waren we pas om mid-
dernacht klaar geweest. Nu waren we om 22.30 uur thuis. 
Mijn vader en de competitieleider gaan nog wel protest aanvragen, daarom hebben we de papieren 
ook niet getekend. 
Voor nu is de uitslag 2-6 voor MLTC maar moet zijn 1-7 voor MLTC. 
Het was vooral een lange lange dag. 

Groet, Robin Grit.

HORESCA MEPPEL Heren 1 ,  3e k lasse
   
Ronald Blei
Roy Vels
Morris Michel
Gijs Feij
     

14-04-2013 HORESCA MEPPEL 1 - HEERDE 1 4 - 2
21-04-2013 BONTEKOE 1 - HORESCA MEPPEL 1  
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HORESCA MEPPEL Heren 2 ,  4e k lasse
   
Michiel Compagner
Maikel Hoekstra
Rob Hofland
Bram Hamelynck
     
14-04-2013 STADSKANAAL 1  - HORESCA MEPPEL 2 5 - 1
21-04-2013 HORESCA MEPPEL 2  - TER APEL 1

Eindelijk was het zo ver, de competitie is ook begonnen voor Heren 2. Het met een 
week uitgestelde debuut van de Helden van Heren 2 ging helaas verloren met 5-1, 
uit tegen het altijd lastige Stadskanaal. We moesten aantreden met een aangepast 
team; de heer R. Westerhuis moest zijn meerdere erkennen aan een teen-blessure. 
Maar na snel en effectief overleg van de heer Jorna (bedankt trainer!), werd besloten 
dat Bram Hamelynck de perfecte speler zou zijn om een dag mee te draaien in Heren 
2. Onze complimenten en dank gaan dan ook uit naar Bram! Wat een strijd heeft deze 
nog kleine man geleverd in twee fantastische wedstrijden. Een ware titanenstrijd in de 
single ging helaas verloren in drie sets tegen een boomlange norse Groninger. Ook in 
de dubbel samen met Michiel zat het geluk net niet mee; ook hier ging de wedstrijd 
uiteindelijk verloren in een ellenlange drie setter. Maar na vandaag gaat Bram binnen 
Heren 2 door het leven als Bram de Onvermoeibare! Nogmaals bedankt dat je met 
ons mee wilde doen! Top.     
Het enige schamele punt werd binnen gesleept door Michiel. Met niet meer dan drie 
uur slaap in de benen wegens werk, wist hij toch in drie sets te winnen. De andere 
twee singelaars hadden minder geluk, zowel Rob als Maikel verloren beide hun single 
in, je raadt misschien al, drie sets. Dat zet de score al op vijf 3-setters uit zes wed-
strijden, een unicum in de geschiedenis van Heren 2. Heel misschien had Maikel z’n 
single wel mogen/moeten winnen aangezien hij vier matchpoints kreeg in de 2e set, 
maar het mocht helaas niet baten. Na het verliezen van de 2e set werd hij er even 
fijntjes aan herinnerd dat hij eigenlijk al gewonnen had: Na een fabelachtige lob ge-
slagen te hebben met het frame van het racket; net wel of net niet op het moment 
dat de bal voor de tweede keer zou stuiten, met een let als resultaat. En een tweede 
niet uitgegeven service, wat wel had gemoeten. Helaas was de afdruk niet te zien op 
het knollen-veld wat door moest gaan voor een vlakke gravel baan. Binnen het team 
wordt al gesproken van een mogelijk opgelopen ‘Ronald Blei-syndroom’ in de single 
na dit weekend.         
Ook het al jaren samenspelende duo Rob&Maikel konden de dubbel niet winnend afslui-
ten. Na beide hun tergend lange single te hebben verloren, was de tank leeg en werd 
er verloren in de enige twee setter van de dag. Dus al met al niet de gedroomwenste 
start van de competitie voor Heren 2, maar met de gedachte dat dit team nooit op 
z’n best presteert in het begin van de competitie, zullen de broodnodige punten wor-
den gesprokkeld in het vervolg van de competitie. Heeft iets te maken met te weinig 
gemaakte trainingsuren en nog in vorm moeten komen, toch Silvester ;)?

De groeten van Heren 2 en Bram de Onvermoeibare!
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MEPPEL Heren 3 ,  4e k lasse
   
Jordy Grit
Marijn de Vries
Sam Veltmeijer
Diederik Blaauwhof
     
14-04-2013 ’t NYLAN 2 - MEPPEL 3 6 - 0
21-04-2013 MEPPEL 3   - SWIFTERBANT 1

TAMEK MEPPEL Heren 4 ,  5e k lasse
   
Sytze van der Heijden
Remi Baas
Martijn Koopman
Marko Baas
     
14-04-2013 TAMEK MEPPEL 4 - ’T KYLLOT 6 - 0 
21-04-2013 COMPAS 1 - TAMEK MEPPEL 4 

EMMELOORD/MEPPEL  1  Jongens
   
Max van Meerwijk
Thijs Spliet
Brian Magnus
Tim Magnus
Kevin van der Ploeg
     
jongens 1 , dag 1, 
We kwamen om 9.15 uur aan in Denekamp.  We gingen gezamenlijk inlopen. En  ons klaar maken 
voor de wedstrijd. Tim en ik gingen als eersten de baan op. Het waren spannende wedstrijden. Tim 
had verloren met 1-6 4-6. Brian moest spelen. Ik was nog met de wedstrijd bezig. De wedstrijd 
duurde 2 uur en ik had verloren met 3-6  5-7. Uiteindelijk won Brian met een driesetter, 6-3, 6-7, 
6-0. Toen moest Kevin spelen. Hij won met 6-0 6-3. Tim en ik gingen samen de 1e dubbel doen. 
We verloren dik. Brian en Kevin zetten de stand weer gelijk en wonnen.  De eindstand was 3-3

Thijs Spliet

14-04-2013 MEPPEL 1 - PAF 1 5 – 1
21-04-2013 STROKEL 2 - MEPPEL 1
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SHOEBOX/MEPPEL MIX JEUGD 1
   
Michelle de Haan  Thomas van Maanen
Isabelle Popma   Jeroen Westerbeek 
    Tristan Piest
     
14-04-2013 SUTHWALDA 1 -  SHOEBOX MEPPEL 1 0 - 8
21-04-2013 SHOEBOX MEPPEL 1 -  DLTC 2

Dag 2
We gingen om 8 uur ‘s ochtends ontbijten bij Thomas thuis. 
Het was heel erg lekker er waren bolletjes met smeerkaas en vleeswaren  
er waren ook nog gekooktje eitjes. 
Rond 8:45 vertrokken we richting Zuidwolde. 
Om 9:05 waren we er we gingen ons aanmelden en begonnen met inspelen. 
Na het inspelen werden de eerste 3 enkels gespeeld(we hadden 3 banen) 
Die waren alle drie gewonnen door Isabelle, Michelle en Jeroen. 
Daarna speelde Thomas een hele spannende enkel en hij won 7-6 6-3. 
Ik moest met Isabelle de eerste mix dubbel spelen we wonnen met 6-1 6-2. 
We hebben uiteindelijk alles gewonnen 8-0 dus!!!! 
Het was heel erg leuk!!! 
  
Groetjes Tristan
Foto Jeugd Mix team

TAMEK/MEPPEL MIX JEUGD 2
   
Loes Arts    Harald Koopman
Daphne van Meerwijk  
Wietske Visser   Jordy van Urk
     
14-04-2013 TAMEK MEPPEL 2 -  RACKEM 1 8 - 0
21-04-2013 BARDERS 2 -  TAMEK/MEPPEL 2

DE WHEEM MEPPEL JONGENS 1 (Regio)
   
Joris Feij
Jasper Kroes
Erik Heijnen
Floris Popma
Philip van der Werf

14-04-2013 ZLTB 1 -  DE WHEEM MEPPEL 1 3 - 3
21-04-2013 DE WHEEM MEPPEL 1 -  KJLTC 1 
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Zaterdag
MEPPEL MIX T/M 14
   
Anne Mart Kleijn   Noud Hamelynck
Chantal van der Werf  Thomas Rous
    Ron Zuidhof
 
13-04-2013 MEPPEL 1 - SLEEN 1 6 - 0
20-04-2013 ZWEELOO 1 -  MEPPEL 1 

Groene competi t ie  woensdagmiddag

MEPPEL 1
   
Janiek de Rijke
Vincent Schadee

10-04-2013 ZWARTSLUIS 1 - MEPPEL  1 0 - 3
17-04-2013 MEPPEL 1 -  TC’91 STADSHAGEN 1

MEPPEL 2
   
Hugo Timmerman
Arianne Zwart

10-04-2013 KJLTC 2 - MEPPEL  2 0 - 3
17-04-2013 MEPPEL 2 -  RAMELE 1

MEPPEL 3
   
Thomas Rugers
Joep van Seeventer
Ivo de Vries

10-04-2013 MEPPEL 3 - RUNA 2 3 - 0
17-04-2013 HAVEZATHE 1 - MEPPEL  3

MEPPEL 4

Peter Houtsma
Nick Koster
Sybren Pol   

10-04-2013 MEPPEL 4 - KJLTC 4  0 - 3
17-04-2013 HASSELT 1 - MEPPEL  4
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