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Va n d e r e d a c t i e
Het derde competitie weekend was weer een mooi weekend. Het weer was goed en over

Redactie: Marjolijn Haverkamp

I n deze in fo

het algemeen waren de resultaten dat ook. U leest het allemaal in deze Info.
We krijgen steeds meer wedstrijdverslagen binnen, soms met te laat, maar dat zal de pret niet drukken! Stuur je verslag voor woensdag 09.00 uur naar de redactie: marjolijn.haverkamp@hotmail.
com en je team en de resultaten worden bij iedereen bekend!
Let ook weer op de Tenniszone actie en 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 helemaal
makkelijk en echt lekker te maken en om de Kidszone actie te ondersteunen zijn er vanaf nu heerlijke,
home made taarten te bestellen, kijk op http://www.mltc.nl/kidszone voor meer info.

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

Zaterdag is een normale competitie dag. Komende zondag zijn er een aantal inhaalwedstrijden
gepland. Ook door de weeks wordt er volop getennist.

Van de redactie

Bestuursleden gezocht

Van de technische comm.

Zondagmorgenontbijt

In de week van 29 april is er een Jeugdranglijst toernooi op ons park. Op dit soort toernooien die
worden ingedeeld op leeftijd, kunnen jeugdspelers punten halen voor de Nationale Juegdranglijst.
Via http://toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=7B7CC39C-D08F-413F-BDE3-F73A73C3FF8A
vindt u het hele toernooi programma.

De zweepslag

Het bestuur is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zonder bestuur geen vereniging dus
denk niet,”Dat doet een ander wel”, of “Dat wil ik over een paar jaar wel eens doen”. Nee, doe het
nu! Nu ben je hard nodig!!!

KidsZone

De Redactie!

Uitslagen en programma

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
Rek.nr.: Rabobank 37.18.78.373
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Bestuursleden gezocht!!
Zonder nieuwe bestuursleden komt het

Bestuursleden gezocht

v o o r t b e s t a a n v a n M LT C i n g ev a a r !

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

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?

VOOR AL UW
LEKKERE SNACKS
NAAR...

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!

W i l j e wet en w a t er va n je verw a cht w ordt en w at je v an M LTC k an
verwacht en? 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.

JOPIE’S BIKBAR
Parallelweg Meppel
(onder Bekingbaanviaduct)

Bestuursleden

g e zo c h t ! !

De mooiste
dameskleding
van heel drenthe!!
Assen
Hoogeveen
Meppel
Zwolle
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Va n d e t e c h n i s c h e c o m m i s s i e
Ik had vorige week natuurlijk moeten schrijven dat de zóndagcompetitie voor de zondagspelers al begonnen was op de zaterdagavond, sorry zaterdagspelers, maar dan begin ik

Te c h n i s c h e c o m m i s s i e

nu anders: voor mij begon het derde competitieweekeinde al op zaterdagochtend 0900

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

uur, toen mijn teamgenoten van Mixed 3 bij mij instapten bij de MacDonald, op weg naar
kunstgras en Tretornballen in Slagharen!!!! Wat een vreselijke combinatie!!! Het begin van
een lang tennisweekeinde.
Maar wat hebben we genoten!!! Eerst natuurlijk van het fanatieke spel van onze zaterdagspelers,
daarna weer van de zondagspelers in training op de zaterdagnamiddag, maar toen......zondagochtend.....Amstelpark 2 tegen TCE/Meppel 1: de Russinnen waren een maatje te groot voor de dames
van ons eerste, maar toen Alban tegen Dennis van Scheppingen......wat een genieten met een grote
G!!!!! Zo rond de 150 man publiek zo tussen 12 en 16 uur zagen Alban een wereldse partij spelen,
en de geschiedenis herhaalde zich, ook déze keer trok Meppel aan het langste eind in de zware
driesetter, hulde Alban. En hulde Floris die zíjn partij in 2 sets won!!!
Maar ook hulde Michelle de Haan: jawel, nichtje van Harold, dochter van één van onze taartenbaksters Natasja...zij speelde in een zéééér lange damesdubbel met Mirjam in haar Shoebox/Gemengd
Meppel 1 team....en in een toch wel heel belangrijke game van 10 punten presteerde zij het schier
onmogelijke: zij sloeg 10 eerste services in!!! En dat is echt heel knap!! Zij maakte daarmee één van
mijn stellingen waar: «Je kan géén dubbele fouten maken wanneer je alle 1e opslagen ín slaat!!”
(een variant op Johan Cruyfs:»Wanneer jíj in balbezit bent, kan de tegenstander nooit scoren!!»)

•
•
•
•
•

Kantoorartikelen
Kantoormeubelen
Kopieermachines
Kantoormachines
Faxapparatuur

•
•
•
•

Projectinrichting
Telecommunicatie
Automatisering
Opleidingen

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

Ook hulde voor Horesca/Heren 1 voor hun derde achtereenvolgende overwinning, dank aan Stijn
voor zijn goede invallen, en ook Jeugd Gemengd 2 bleef voor de derde maal ongeslagen. Meppel
7 speelde wel gelijk, maar zal op de laatste speeldag van Beilen moeten winnen willen ze nog
kampioenskansen blijven houden.
Maar ook Meppel 4 ligt op goede koers: dit maal werd GSTC 1, de studenten uit Groningen met
oud MLTC›er Maurits Post in haar gelederen, met 6-2 naar huis gestuurd!
En wat hebben we dan voor aanstaande zondag voor u in petto: we spelen dan het inhaalprogramma
van zondag 7 april, jawel, zeer fraai tennis kan weer verwacht worden van respectievelijk ons 3e
en 4e gemengde teams die thuis spelen, maar ook heren 2 en 3 geven acte de presence, dus dat
moois mag u niet missen!! Kom gezellig naar ons park, geniet van een drankje en het mooie weer en
uiteraard van oogstrelend tennis!!

www. mltc . nl

Namens de TC
Silvester Jorna

Heerengracht 3 Meppel
0522 - 25 26 26

Voor al uw inlijstwerk
en al uw kunstschildersbenodigdheden
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Ontbijt

Zondag morgen ontbijt

ADAM MENSWEAR
Hoofdstraat 1
MEPPEL
Tel. 0522-252496

Zondag morgen ontbijt

Op zondag morgen 08.15 uur staat het ontbijt klaar voor de spelers van ALLE thuisspelende teams.
Op zondag morgen 08.15 uur staat het ontbijt klaar
voor de spelers van ALLE thuisspelende
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!
teams. Deze competitie wordt dit ontbijt gesponsord
door
JUMBO
Meppel.
Zondag morgen ontbijt

Dus wij zouden het zo willen zeggen:

Daar zijn we heel blij mee want het ontbijt is al een jarenlange traditie die erg goed is voor de
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Op zondag morgen 08.15 uur staat het ontbijt klaar voor de spelers van ALLE thuisspelende teams.

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:
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  Bedankt	
  JUMBO!	
  

	
  Bedankt	
  JUMBO!	
  
	
  

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

	
  

D e Z we e p s l a g

www. mltc . nl

De zweep slag

De zweepslag (coupe de fouet) is een typische tennisblessure en komt vooral bij spelers in
de leeftijd van 35-50 jaar veel voor. De Engelse term voor zweepslag is dan ook ‘tennisleg’.
Een zweepslag (Coupe de fouet) is een grote of kleinere scheur in een spier. Hij kan in

De Havixhorst
Châteauhotel en -restaurant

principe in elke spier voorkomen, maar komt meestal voor in de kuit.
A nat o mi e
De kuit bestaat uit twee grote spieren: de oppervlakkige
tweekoppige Musculus Gastrocnemius en de diepe Musculus
Soleus. Die spieren komen laag in de kuit samen en hechten
via de Achillespees aan op het hielbeen van de voet. Ze duwen
de voetzool naar beneden en hebben dus een functie bij het op
de tenen staan en het afzetten van de voet zoals bij wandelen,
lopen en springen.

Wat g aat er m is
Bij een afzet met lopen of springen ontstaat er plotseling een gevoel van een klap tegen de kuit. Er
is een kleine of een grote scheur ontstaan in het spiergedeelte, het dikke deel van de kuit, meestal
aan de binnenzijde van het been. Behalve de vezels van de spier scheuren er ook bloedvaten en
lymfevaten. Dan komt er dus bloed en vocht los in het been dat zwelt en blauw kan worden. Er is

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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een plotselinge scherpe pijn, precies op de plek waar de scheur is ontstaan. Dit is een heel andere
pijn dan bij een spierkramp die meestal wel herkend wordt. Bovendien is bij kramp de spier keihard,
terwijl bij een zweepslag de spier zacht aanvoelt.
Er kan een zwelling ontstaan na enige tijd, afhankelijk van de ernst van de scheur. Ook kan er een
bloeduitstorting ontstaan. Ook deze is weer afhankelijk van de ernst van de scheur. De bloeduitstorting zit vaak niet op de plek van de scheur: het bloed dat door de gescheurde bloedvaten uittreedt
zakt tussen de weefsels door de zwaartekracht naar een lagere plek. Er is een bewegingsbeperking.
Optrekken van de voet, wandelen, op de tenen staan, huppen, rennen en springen zijn meestal
totaal onmogelijk of alleen met heel veel pijn. Op de plaats van de scheur kan er een voelbare of
zelfs zichtbare holte of gleuf ontstaan zijn.
Doorspelen is in het merendeel van de gevallen vanwege de pijn niet meer mogelijk. Afhankelijk van
de ernst van het letsel kan het herstel enige dagen tot ruim zes weken in beslag nemen.

Verwarming
of verkoeling?

U wilt toch ook een p

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

De zweep slag

Oo rzaak v an een zw eeps la g
Een plotselinge grote belasting van een spier kan leiden tot een spierscheur. Tenslotte, als de belasting groter is dan de belastbaarheid, dan gaan er dingen kapot. Dit kan bijvoorbeeld als er afgezet
wordt om nog net even een verre bal terug te slaan.. Maar ook minder extreme krachten op een
daar niet op voorbereide spier kunnen een scheur doen ontstaan:
Een te koude spier is niet voorbereid op een grote activiteit. Zonder een warming-up kunt u beter
niet gaan sporten.
Ook leeftijd kan een rol spelen: de spieren worden helaas was stijver als we ouder worden. Een wat
langere warming-up is dan geen tijdsverspilling.
Een te snelle of te intensieve trainingsopbouw.
Een eenzijdige trainingsopbouw.      
Vermoeidheid. Als iemand moe is en gaat sporten, of al een tijd aan het sporten is, de belastbaarheid lager dan normaal.
Samengevat: als de belasting te hoog is of de belastbaarheid te laag dan komen er problemen.

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

• Witgoed

(op afspraak)

tevens onderhoud en vervanging

He rst el
Een spierscheur is een scheur van een aantal spiervezels bij elkaar. Die genezen meestal redelijk vlot.
Die genezing gebeurt door de vorming van bindweefsel ofwel littekenweefsel. Littekenweefsel trekt,
is zwakker en korter dan het oorspronkelijke weefsel. Daardoor komt er bij een niet-juiste genezing
een zwakke plek in de spier, die bij trek steeds de neiging heeft opnieuw te scheuren.
Begonnen wordt met lichte rekoefeningen en onbelast bewegen binnen de pijngrens. Dit wordt
langzaam uitgebouwd naar meer belastende oefenvormen om de spier weer sterker te maken.
Wanneer dit goed gaat wordt er een verdere uitbouw naar sportspecifieke training aangeraden.
Een goede kracht, lengte en belastbaarheid van de spier vermindert de kans dat je dezelfde klacht
terug krijgt.

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

www.medisportmeppel.nl
Lid van
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M LT C K I D S Z O N E
Corner
www.eleveldschoenen.nl
We zijn nog steeds hard op zoek naar mensen die iets willen doen.
Iets is beter dan niets. Het blijkt tot nu toe moeilijk te zijn om
	
  

mensen te strikken voor een van acties, maar we geven niet op en blijven het promoten.

Woldstraat 44-46
Meppel
Tel. 0522 252505

Voor vragen kunnen jullie ook altijd terecht bij een van de trainers.
Vorige week hebben we een gesprek gehad met de ADJOY stichting. ADJOY is
een stichting die in het leven is geroepen na het overlijden van Ad Huiberts,
clubtrainer van KJLTC te kampen. De stichting stimuleert kinderen met een
speciale handicap om te tennissen. Een deel van de totale opbrengst zullen
we doen toekomen aan de stichting. De stichting zelf is momenteel actief
in Kampen en bij ZLTB in Zwolle.
Doelstelling van de stichting is: Met de stichting willen we ons inzetten voor speciale groepen in de
samenleving. Gelijke behandeling van ieder mens vond Ad belangrijk als gevoelsmens. Daarnaast zal
de Stichting een groot gedeelte van de opbrengsten doneren aan Stichting Spieren voor Spieren.
Deze Stichting zet zich in voor mensen met een spierziekte.
Het motto van de website www.adhuiberts.nl spreekt ons erg aan en daarbij sluiten wij ons dan
ook graag aan.
“Als je kunt kiezen tussen het beste en het leukste, kies dan het leukste en geef nooit op!”

KidsZone

A c t i e : t e nni skledingbeurs

Schenkel Meppel

Dit is geweldig nieuws. Twee dames teams van de dinsdag gaan in de actieweek in september een
ware TENNISKLEDINGBEURS opzetten waarvan de opbrengst de MLTC Kids zone ten goede zal komen.

Uw specialist in
 	

Vanaf nu geen tenniskleding meer weg te doen, maar EWAREN VOOR DE TENNISKLEDINGBEURS
IN SEPTEMBER, waarvan de opbrengst gaat naar het Kids Zone Project!!

       	
               	

We zoeken tenniskleding van maat 122 t/m maat 34 (XS) voor de beurs. Vraag ook vooral familie
en vrienden of collega’s, misschien hebben die ook tenniskleding voor de beurs! Denk aan broekjes,
rokjes, shirtjes, sweaters, trainingsbroeken/pakken. J/M

hoofdstraat 18-20, 0522-261653

  gezondheid
  beauty
  verzorging
  geuren
  kado’s

Wij helpen u graag!!

Op een later tijdstip zal via de Info, posters en flyers volledige informatie volgen over de inlever- en
verkoopdatum!

A c t i e : B ak een Ta a rt voorva rend va n star t
De actie loopt nu twee weken en met succes. Natasja en Reurdtsje zijn druk doende mensen te
zoeken die een taart willen maken (gesponsord). Bij de lijst in de kantine kunnen teams een taart
bestellen voor 10 euro of een losse punt kopen voor 1 euro. Er is keuze tussen een appeltaart of

www. mltc . nl
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A c t i e : Oud e Ba llen verkopen op 30 apr il v oor de Kids z on e?
Voor alle kinderen die tijdens Konninginnedag op de rommelmarkt gaan staan hebben we nog een idee. Wij hebben
heel veel oude tennisballen. Vroeger verkocht ik ze zelf op
de rommelmarkt en dat was een groot succes.
Hopelijk zijn er kinderen die dat ook willen doen voor de
MLTC Kidszone. Je kunt ze in een vuilniszak op komen
halen bij Josien/Jelle of Harold. Verkoop de ballen voor
10 cent per stuk en breng je opbrengst naar een van de
trainers. Die zullen er voor zorgen dat het ten goede komt
aan de MLTC Kidszone actie. De ballen verkoop actie gaan we ook houden tijdens de welbekende
Donderdag Meppeldagen. Kortom alle ballen verzamelen... .....

m e n s w e a r

Hoofdstraat 53
7941 AC Meppel
tel. (0522) 25 49 49

www. cabriojack .nl

A

A c t i e : Graf f iti door Gijs
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een kwarktaart, maar ook zijn er overheerlijke cupcakes te verkrijgen. Vorige week hebben we 70
euro opgehaald middels deze actie. Wil je een taart bakken of er eentje kopen meld je dan aan bij
njans71@yahoo.com.

Op het braakliggende terrein
achter de heuvel willen we uiteindelijk de muur met minibaantjes
gaan realiseren. Geert Lijkendijk
heeft daar een paar oude reclame
borden neergezet en binnenkort
zal Gijs (een skater) hier een
mooie graffiti ontwerp opspuiten. Gijs is een zeer creatieve
jongen die ook in kinderkamers
muren tekeningen bespuit!

Met vriendelijke groet

Kidszone

De trainers,

www. mltc . nl

Jelle, Harold en Josien
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TCE/ M EP P EL 1, Hoofdkla s s e
Josien Boverhof			
Alban Meuffels
Joany Pontjodikromo			
Floris Kilian
Marlou Kluiving				
Bart van Leijsen
21-04-2012
28-04-2013

TCE/MEPPEL 1
- AMSTELPARK GS 2		
geen wedstrijden in hoofdklasse

Jacqueline Eggink

3–5

Held van de dag ... Alban Meuffels
3-5 verloren!
We mochten Amstelpark ontvangen. Om 9.00 uur waren de eersten aanwezig en die kregen een
overheerlijke kwarktaart aangeboden voor onze Kidszone actie!
Dit keer speelden wij met Marlou Kluiving die ons kwam versterken vanuit het tweede team! Ze
mocht het opnemen tegen de ervaren buitenlandse. Marlou zei zelf na afloop ‘ze was een maatje te
groot’. Dat was een realistische benadering, de plaatsing en vastheid daarin waren doorslaggevend.
Toch was het mooi om te zien hoe Marlou gefocust bleef en zo nu en dan in een ‘Clijsters’ spagaat
op het gravel neerkwam. Marlou, bedankt voor je positieve bijdrage.
Jaimy speelde eveneens tegen een ervaren Frans/Russisch meisje. De tactiek was duidelijk, maar
het lukte Jaimy niet dit vast te houden! Helaas ging ook deze dames enkel naar de tegenpartij.

Neem de bank a
met je mee.
Brouwersstraat 6
7941 BP Meppel
Tel. 0522 - 26 07 64
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Door een tactische opstelling kwamen onze heren uit zoals wij wilden! Dennis van Scheppingen
tegen onze Alban! Door het lekkere zonnetje waren er om de banen heen behoorlijk wat toeschouwers te vinden, wat de nodige sfeer met zich meebracht. Heerlijke sfeer, zo hoort een competitie
te zijn. Alban speelde steeds beter en hield met zware spinballen Dennis behoorlijke onder druk.
Alban speelde de wedstrijd knap uit en de overwinning werd met een mooi applaus bezegeld. Floris
speelde met veel risico ook een steeds betere wedstrijd, waarin ook hij aan het langste eind trok!
Erg knap waardoor we 2-2 kwamen te staan.
Aan mij en Joany de eer om de dames dubbel binnen te halen! Voortvarend gingen we van start.
Het was misschien wel de wedstrijd van de onbenutte kansen. Wij hadden beiden het gevoel dat
we als winnaar uit de strijd zouden komen, en waren dan ook teleurgesteld dat dat uiteindelijk
niet het geval was. You win some, you lose some! Maar thuis verliezen is wat mij betreft extra
zuur. De herendubbel werd ondanks een 5-2 voorsprong in de tweede set helaas verloren in twee
sets. Tussenstand 2-4

www.rabobank.nl/mobiel

www.rabobank.nl/mobiel
www.rabobank.nl/mobiel

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

30 minuten opfrissen en mixen met Bart. Ik had er ongelofelijk veel zin in, maar moet ook constateren dat mijn niveau een stuk minder was dan in de dames dubbel. De heer van de tegenpartij
speelde een erg goede wedstrijd en trok veel punten naar zich toe. We hadden leuke rally’s maar
dat was niet voldoende om aan het langste eind te trekken. Twee dubbels en ondergetekende was
werkelijk op en leeg.

Alban en Jaimy speelden op de baan naast ons. Vanuit mijn ooghoeken zag ik het mix koppel op
zijn scherpst spelen waardoor ze zeer overtuigend het derde punt binnen haalden.
Alban toonde vandaag zijn ware kracht in alle opzichten. Fysiek super fit, zijn slagen heerlijk zuiver
en soepel en mentaal oppermachtig en positief!
Alban was DE held van de dag.

www. mltc . nl
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Zondag 26 mei spelen wij alweer onze derde en tevens laatste thuiswedstrijd. Hopelijk komen jullie
ons weer aanmoedigen want dat geeft ons echt een extra steuntje in de rug.

Uitslagen en programma

Groeten
Josien

Van d e K N LT B corres pondent Peter Klein :
Shot neemt kop in hoofdklasse 0003 over van kemphanen TCE/Meppel en Amstelpark GS 2
Apeldoorn,Zeist/Barneveld – Als twee honden vechten om een been, gaat de derde er juist mee
heen. Het spreekwoord werd van toepassing op de koppositie in hoofdklasse 0003. TCE/Meppel en
Amstelpark GS 2 eindigden hun duel om de eerste plaats met een 3-5 score. Shot Zeist profiteerde
met de 7-1 uitslag tegen Flexperfect/Berg & Bosch en passeerde de twee kemphanen. Thermoware/
Barneveld lijkt in deze klasse de enige middenmoter na de 6-2 overwinning op Jonkers Park. De
laatste ploeg, uit Noordwijkerhout, zal met Flexperfect/B&B als ook met Paralax/Tepci uit Apeldoorn
en Approach/Bontekoe uit Leeuwarden (onderling resultaat 4-4) nog enkele pittige duels tegemoet
kunnen zien om de twee degradatieplaatsen te ontwijken

TCE/ M ep p e l – A m s telpa rk GS 2, 3-5
Met de 5-3 overwinning bij TCE/Meppel passeerde het tweede team van Amstelpark GS de Drentse
koploper na de eerste twee speeldagen. De eerste plaats in hoofdklasse 0003 bleek aan het einde
van de derde speeldag toch aan de neus van de Amsterdammers voorbij te gaan. Shot Zeist werd
met 19 punten de nieuwe koploper, op 1 punt gevolgd door Amstelpark GS 2 en op 2 punten door
TCE/Meppel.
Amstelpark GS 2 schiep de marge van twee punten al in de vrouwensingles. Iryna Bremond-Kuryanovich, de nummer 406 van de wereld, en Natalia Ryzhonkova, die een kleine 150 plaatsen lager
geposteerd staat, waren duidelijk te sterk voor de volbloed-Nederlandse inbreng bij TCE/Meppel
met Jaymy-Gayle van der Wal en topjunior Marlou Kluiving.
Meppel bleek door de Wit-Russische en Russische versterkingen niet aangeslagen en vocht zich
terug. Floris Kilian verraste met een mooie tweesets zege op Alexander Blom, en Alban Meuffels
stuntte zelfs met winst op Dennis van Scheppingen, de Nederlander die in de Europese competities
over een van de allerbeste winstrecords beschikt. Na beiden een set met liefst 6-1 simpel tot winst
gevoerd te hebben, sloeg Meuffels in de tiebreak van de derde set met 7-4 toe.
Ook in de dubbels constateerde hoofdscheidsrechter Cees van Hasselt veel strijd, met Amstelpark
GS 2 als toch het iets betere team dat drie van die vier dubbels in winst omzette. Meuffels bleef
ongeslagen door met Van der Wal voor het derde Drentse punt te zorgen.

BSPAAS/ M EPPE L 2, 1e kla s s e
		
Dide Beijer				Yoram Hilberts
Priscilla Visser				Erik Dallinga
Arianne Hartono				
21-4-2013
28-04-2013

vrij
Festina 1

- BSPAAS/MEPPEL 2 (inhalen van 7 april)
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BOUWHUIS ME PPE L 3, 2e kla s s e
Evy Last				Douwe Disbergen
Tessa v.d. Ploeg				
Bob Resink
Naomi de Hart 				
Sander Hoeve
Anastasia Mulder
21-04-2013

BOUWHUIS MEPPEL 3

-

WOOLDERES 1		

5–3

Bouwhuis/Meppel 3 – Woolderes 1
Het was deze zondag 21 april een hele mooie dag voor de 3e speelronde van de KNLTB landelijke
competitie. De banen op MLTC lagen er goed bij, de temperatuur was goed en er stond nauwelijks
wind, in tegenstelling tot de voorgaande dagen. Het team van Meppel 3 moest thuis aantreden
tegen de koploper van hun poule in de 2e klasse, Woolderes 1. Zoals gewoonlijk begonnen de dames, in dit geval Tessa en Evy, als eerste aan hun enkelpartij. Tessa begon ontzettend goed en trok
binnen nood van tijd de eerste set met 6-0 naar zich toe. Met aanvallend en slim spel had haar
tegenstander geen schijn van kans. In de 2e set kwam haar tegenstander wat beter in de wedstrijd,
waardoor Tessa het was lastiger kreeg. In de beslissende games bleef ze echter koel waardoor ze
die met 7-5 won en de 1-0 voorsprong voor Meppel 3 een feit was. Evy speelde op de baan ernaast
ook een goede wedstrijd, maar doordat beide dames erg weinig fouten maakten in de rally werd het
toch een lange wedstrijd. Evy maakte echter beter gebruik van haar kwaliteiten als taaie speelster
waardoor het haar lukte om haar tegenstander de fouten te laten maken. Ondanks een vrij lange
wedstrijd won Evy haar wedstrijd toch relatief eenvoudig met 6-2 6-1.
Nadat Tessa klaar was met haar partij ging Bob de baan op om zijn enkel partij te spelen. Vooraf
werd zijn tegenstander beschouwd als een slimmer speler en erg vast, maar hij had het voordeel
dat hij op gravel speelde, zijn favoriete ondergrond. Mede door hulp van het thuispubliek speelde
hij een lekkere wedstrijd en liet zijn tegenstander nauwelijks in zijn spel komen, waardoor hij geen
moment in de wedstrijd in de problemen is gekomen. Door goed te serveren verloor hij zijn service
games niet en kon bij de tegenstander wel een aantal keer breaken, waardoor hij de wedstrijd met
6-2 6-1 naar zich toe trok. Douwe was inmiddels ook aan zijn enkelpartij begonnen en zette zoals
wel vaker zijn tegenstander snel onder druk met aanvallend en direct spel. Zijn tegenstander kon
echter ook aanvallend spelen met zijn forehand, waardoor er een hoog niveau ontstond tussen de
2 spelers. Douwe bleek hier het meest constant in en won de eerste set met 6-4. In de 2e set werd
het spel er niet minder om, en moest er een tiebreak aan te pas komen om te beslissen wie de 2e
set zou gaan winnen. Op 6-5 voor Douwe kon hij zelf gaan serveren voor de wedstrijd, en toen
de tegenstander een return net achter de achterlijn sloeg leek het gedaan, maar niets was minder
waar. Douwe twijfelde en durfde de bal niet uit te geven, waardoor het spel verder ging. Hij verloor
dat punt en even ontstond bij zijn teamgenoten de angst voor een 3e set. Douwe liet daarna zien
dat hij hier niet door ontdaan was en won de tiebreak alsnog met 9-7. Dat betekende dat Meppel
3 uit de enkelpartijen kwam met een 4-0 voorsprong!
Naomi en Tessa gingen vervolgens op de baan ernaast beginnen met hun damesdubbel wedstrijd.
Hun tegenstanders waren alleen erg gedreven door hun verlies in de enkelpartijen, waardoor Naomi
en Tessa het al snel erg moeilijk kregen. Ondanks een goede strijdlust bleken de dames een maatje te
groot in het dubbelspel en werd de wedstrijd met 6-4 6-2 verloren. Douwe en Bob gingen vervolgens
beginnen aan hun herendubbel en dit bleek een erg spannende wedstrijd. Ze begonnen goed door
de 1e set met 6-4 te winnen maar verloren de 2e set helaas met 7-5. De tegenstanders beschikten
over erg goede volleys maar Douwe en Bob speelden sterk vanaf de baseline en kwamen zo in de
3e set met 4-1 voor. Helaas werd de voorsprong ietwat ongelukkig uit handen gegeven en werd tot
hun grote frustratie ook de 3e set verloren met 7-5. Met nog 2 dubbels te gaan was de voorsprong
van Meppel 3 op Woolderes 1 geslonken tot 4-2, waardoor er minimaal 1 mix partij gewonnen
moest worden om de definitieve overwinning binnen te slepen. Het ervaren koppel Sander-Evy bleek
zoals vaak een erg betrouwbaar duo, want ondanks dat Sander maar 1 wedstrijd kon spelen door
een blessure aan zijn hamstring, speelde hij een erg sterke wedstrijd en domineerde veel aan het
net zoals dat typerend is voor zijn spel. Dit kon hij vooral goed uitvoeren doordat Evy heel constant
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speelde vanaf de baseline en zelf ook nog beschikt over uitstekende volleys, waardoor de wedstrijd
met 6-4 6-3 werd gewonnen. Naomi en Bob speelden de 2e mix wedstrijd en stonden tegenover
een duidelijk ervarener mix koppel, aangezien dit de 1e keer was dat Bob en Naomi samen een
mixwedstrijd speelden. De tegenstanders gaven erg weinig weg en volleerden erg sterk, waardoor
de wedstrijd met 6-4 6-2 werd verloren.
Ondanks dat de voorsprong na de enkelpartijen was geslonken, boekte Bouwhuis/Meppel 3 uiteindelijk een knappe 5-3 overwinning op koploper Woolderes 1, wat erg belangrijk was richting de
doelstelling van handhaving in de 2e klasse!
Bob Resink
28-04-2013

BOUWHUIS MEPPEL 3

-

ROFRAHOME/B&B 2 (inhalen van 7 april)

YOUR HOS TING ME PPE L 4, 3e kla s s e
Merle de Vries			
Anne Rim Romp			
Anastasia Mulder
Naomi de Hart

Maikel Borg
Mattheo Knoop

Meppel 4, Dag 2
Het beloofde een mooie dag te worden, al zat het weer niet echt mee. Voordat de wedstrijden
begonnen werden we volgestouwd met taart,( waarschijnlijk de nieuwe tactiek van Bontekoe). De
singles bij de dames werden onlangs het gebak vrij makkelijk binnen gehaald. Daarna mochten
de herensingles erop. Het beloofde lastige/rare wedstrijden te worden aangezien de banen echt
dramatisch waren. Toch gingen beide wedstrijden ook vrij gemakkelijk onze kant op. Daarna de
dubbels. De herendubbel. Het ging in de herendubbel zeker niet voor de wind. We kwamen dan
ook een set, 5-4 en 40-0 achter. Echter overleefde wij de matchpoints en wonnen we uiteindelijk
nog de wedstrijd. De dames hadden het echter een stuk gemakkelijker en wonnen in 2 sets. We
stonden 6-0 voor! We begonnen dan ook vol zelfvertrouwen aan de mixen. Mattheo en Anne Rim
hadden het gemakkelijk en pakten nog een punt. 7-0! Naomi en ik hadden het een stuk lastiger.
De eerste set wonnen we gemakkelijk, maar daarna kwam er een klink in de kabel. We verloren de
2de set, dus zou een supertiebreak de winnaar gaan uitmaken. Hier begonnen wij niet goed aan en
stonden al snel 9-5 achter, echter overleefden we weer de matchpoints en wonnen de wedstrijd.
Kortom een topdag!
Maikel Borg
21-04-2013

YOUR HOSTING MEPPEL 4- GSTC 1

6–2

Meppel 4 tegen GSTC
We hadden er mooi weer bij en we hadden er zin in, alhoewel we er wel van overtuigd waren dat het
niet zo’n gemakkelijke overwinning als in Leeuwarden zou worden. Dat was onze eerste wedstrijd
dag en konden we afsluiten met een overwinning van 8 – 0. We waren nu wel een beetje met
elkaar ingespeeld en we hebben het heel gezellig gehad.
Maar nu 21 april, Merle had heerlijke chocolade cake en muffins bij zich , die bij de koffie genuttigd
werden, konden we direct de tegenstander een beetje bekijken, tja de dames zagen er nog niet zo
gevaarlijk uit , maar de jongens, nee de mannen waren groot en sterk. De baan maar op, Anne-Rim
won haar partij gemakkelijk en ook Merle had weinig problemen, dat was dan al 2 – 0 Meppel.
De heren waren aan de beurt, Mattheo speelde een zeer goede partij, zijn tegenstander kwam in
begin nog goed mee en had een harde opslag, echter de lange rally’s met veel loopwerk , waren
slopend voor de tegenstander . Aan zijn strijdkreten lag het niet, het hele park mocht meegenieten
van zijn frustratie en zelfbeklag. Aaaaa GOSSIE …., jammer dan , het mocht niet baten, nog een

Inf o v a n de

Uitslagen en programma

Meppe l e r L a w n T e n n i s Clu b
overtuigende overwinning voor Meppel 4 . De baan ernaast was Maikel nog in zwaar in gevecht en
net als je dacht ; dit gaat hij niet redden, vocht Maikel zich weer terug en de derde set eindigde in
een tie-break, waar Maikel de sterkere was. ZO, zo, zo, 4 – 0 voor ons team, wie had dat gedacht !
De dames dubbel ging de eerste set zeer voorspoedig , daarna ging het allemaal wat moeizamer
en de tweede set ging verloren, maar de dames bleven knokken en Merle en Anne-Rim pakten de
derde set met 6 – 3 . Toppie.
De heren dubbel begon ook met een eerste set naar onze kant, bij 3 -1 in games , tweede set kwam
er een kink in de kabel, er kwam commentaar van de tegenstander, als zij de rally verloren, mocht
er geen come-on gezegd worden, dat vond hij vervelend en helemaal niet leuk….. Aaaa GOSSIE
………… (ik dacht nog, zorg dan dat je hem niet in het net slaat, kunnen ze ook geen come-on
zeggen, of is dat een te simpele gedachte van een moeder…??? Ben blond hé…haha.) Maar onze
jongens zeiden niets terug, en kreeg ik het gevoel dat er klein beetje vreugde uit de wedstrijd werd
getrokken. Toch een stuk intimidatie en de wedstrijd draaide. Jammer, maar weer leermoment. Er
werd nog wel redelijk getennist, maar net niet genoeg om de wedstrijd te winnen.
Anastasia zou in de mis aantreden, helaas voelde haar rug niet goed en men kwam op het idee
om de punten te delen, waar ieder het mee eens was en zo kwamen we op een eind uitslag van
;……
6 – 2 Meppel 4.
Wij zijn tevreden, op naar volgende week !
Maikel, Mattheo, Anne-Rim en Merle.
28-04-2013

YOUR HOSTING MEPPEL 4- CREAM CRACKERS 2 (inhalen van 7 april)

LIM ID / M EP PE L 5, 4e kla s s e
Rowena van der Ploeg			
Daan Romp
Anne Marie Beekhuis			
Jip Boersma
					Mike Marsman

21-04-2013

VERACKET 4

28-04-2013

Geen wedstrijden gepland

-

LIMID/MEPPEL 5

3-5

LIM ID / M EP PE L 6, 4e kla s s e
Melanie Haverkamp			
Lawrence Beijer
Daphne Haverkamp			
Pieter Vink
					Gijs Feij
21-04-2013

A.Y.R. 1

-

LIMID/MEPPEL 6

4 -4

Competitie dag 3 uit tegen Vries, we moesten allen vroeg uit bed om op tijd in Vries te zijn. Toen
we daar aankwamen zijn we snel de baan op gegaan om met het team in te spelen. Nadat we
kennis gemaakt hadden met de tegenstanders gingen de dames (Melanie en Daphne) de baan op.
Daphne won haar singel overtuigend in twee sets, maar Melanie had meer moeite met haar singel.
Ze begon de wedstrijd goed, en won de eerste set, maar toen ging er bij de tegenstander een knop
om. Ze verloor de jammer genoeg de 2de en 3de set. Daarna gingen Lawrence en Gijs de baan op.
Lawrence won de eerste set overtuigend, maar had in de 2de set meer moeite met zijn tegenstander.
Uiteindelijk won hij de wedstrijd wel gewoon in twee sets. Gijs had alleen meer moeite met zijn
tegenstander, hij kwam totaal niet in zijn spel, en verloor de wedstrijd in drie sets. Toen gingen
de dubbels de baan op. Melanie en Daphne speelden super goed en wonnen de zwaarbevochten
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wedstrijd knap in drie sets. Pieter en Lawrence speelden ook goed, een break in de 3de set was
genoeg voor de winst. Tot slot gingen de mixen de baan op. Pieter en Melanie speelden goed maar
net niet goed genoeg om de wedstrijd te winnen, de wedstrijd werd verloren in twee sets. De tweede
mix van Gijs en Daphne ging ook goed maar na een 4-1 voorsprong in de 2de set konden zij de
wedstrijd niet afmaken, ook deze wedstrijd ging verloren in twee sets. Na een lange en gezellige
dag was de uitslag 4-4, zelfs in sets hebben we gelijk gespeeld. Wat mij betreft een terechte uitslag.
Groet Gijs
28-04-2013

geen wedstrijden gepland

MEP P EL 7 , 6e kla s s e
Jo-Ann Huzen				Bram Hamelynck
Dane Kisteman				Robin Grit
					
21-04-2013

MEPPEL 7

28-04-2013

geen wedstrijden gepland

-

SMALHORST 1

4 -4

HORESCA M EPPE L Heren 1, 3e kla s s e
			
Ronald Blei
Nick Doorten
Morris Michel
Stijn Slump					
21-04-2013

BONTEKOE 1

28-04-2013

geen wedstrijden gepland

-

HORESCA MEPPEL 1

5-1

5 -1

HORESCA M EPPE L Heren 2, 4e kla s s e
			
Michiel Compagner
Robin Westerhuis
Rob Hofland
Lars Bijsterbosch
					
21-04-2013

HORESCA MEPPEL 2

-

TER APEL 1

28-04-2013

HORESCA MEPPEL 2

-

NIENOORD 1(inhalen van 7 april)

MEP P EL Heren 3, 4e kla s s e
			
Jordy Grit
Marijn de Vries
Sam Veltmeijer
Diederik Blaauwhof
Zondag 14 april speelden wij uit tegen T.C. Nylan uit Leeuwarden. Jordy verloor de single in twee,
spannende sets. Sam verloor de enkel in twee snelle sets. Diederik verloor zijn single ook in twee
sets maar was zeker niet kansloos. De single van Marijn liep heel gelijk op en werd uiteindelijk
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gewonnen door de tegenstander. De dubbel van Diederik en Sam werd uiteindelijk in twee sets
verloren met 1-6 2-6. De dubbel van Marijn en Jordy was spannend maar werd toch verloren in 3
sets. De tegenstanders waren duidelijk een maatje te groot. Aanstaande zondag spelen we thuis.
			

Uitslagen en programma

21-04-2013

MEPPEL 3

-

SWIFTERBANT 1

5–1

Wij (Diederik, Sam, Jordy en Marijn) moesten zondag thuis competitie spelen tegen Swifterband
(Dronten). Toen we aankwamen stond het hele park vol dus dachten we dat dit een lang dagje ging
worden, maar ongeveer tien minuten nadat we onze taart met de tegenstanders hebben opgegeten
komt onze baan vrij en kan de eerste enkel beginnen. Jordy speelde een goeie wedstrijd tegen zijn
tegenstander (ook al dacht hij daar zelf anders over) en won in 3 sets met 7-5 4-6 en 6-2. Tijdens
de eerste set kwam ook onze tweede baan en mocht ook Sam zijn opwachting maken op de tweede
enkel die hij eigenlijk zonder problemen binnen haalde met 6-4 6-4. Aangezien Jordy een driesetter speelde was Sam eerder klaar en mocht Diederik met de derde enkel beginnen. Die hij ook
voor Meppel binnenhaalde met 6-4 6-3. Ondertussen was Jordy ook klaar en mocht ik beginnen
aan de vierde enkel die ik vrij simpel binnenhaalde met 6-0 6-3. Dus na de enkels hadden we een
hele mooie 4-0 voorsprong en vol goede moed. En waren we gemotiveerd om die dubbels ook te
pakken. Jordy en ik gingen als eerste de baan op met de eerste dubbel maar al snel volgden ook
Diederik en Sam ons op met de tweede dubbel. De eerste dubbel was even hard knokken maar is
toch naar onze kant toegevallen met de 6-4 6-1. Helaas ging de tweede dubbel wel verloren na
een flinke strijd en het inroepen van de mental coach Silvester Jorna. De standen waren hier 6-2
6-2. We zijn uiteindelijk erg tevreden met onze 5-1 overwinning op Swifterband en hopen deze
flow ook de volgende competitiewedstrijden vast te houden.
Marijn de Vries
28-04-2013

MEPPEL 3

-

JOURE 1(inhalen van 7 april)

TAM EK M EP PE L Heren 4, 5e kla s s e
			
Sytze van der Heijden
Remi Baas
Twan Apeldoorn
Marko Baas
					
21-04-2013
COMPAS 1
28-04-2013

TAMEK MEPPEL 4

1–5

geen wedstrijden gepland

E M M ELOORD/ME PPE L 1 J ongens
			
Max van Meerwijk
Thijs Spliet
Brian Magnus
Tim Magnus
Kevin van der Ploeg
					
verslag Emmeloord/Meppel
Jeugdteam jongens zondag competitie 14 april
Er werd op zondag weer eens hard gestreden op de baan. Bij elke wedstrijd moest er hard geknokt
worden om de zege binnen te halen. Zo heeft Max twee driesetters gespeeld en allebei gewonnen.
Maar bij Brian ging de singel ietsjes makkelijker en won hem dik. Tim en heeft ook een prachtige

Inf o v a n de

Uitslagen en programma

Meppe l e r L a w n T e n n i s Clu b
wedstrijd gespeeld. Ook die wedstrijd was geen makkie. maar na hard knokken heeft hij toch gewonnen. Kevin had een uithoudingsvermogen van ik weet niet hoeveel. Hij bleef maar knokken.
Hij rende op alle ballen. Maar helaas heeft hij zijn pot niet gewonnen. Eigenlijk moest Thijs die pot
spelen, maar hij werd onverwachts ziek... Gelukkig nog wel voor de wedstrijd en kon hij snel nog
met Kevin ruilen. De dubbel ging wel heel goed bij Kevin en Tim, Die hebben ze gewoon gewonnen.
Het was uiteindelijk een geslaagde competitiedag en we gingen blij naar huis.
Max
21-04-2013

STROKEL 2

Competitie dag 3.

-

MEPPEL 1

6–0

Gemaakt door: Tim Mangnus.

Om 8.25 kwamen we aan bij de tennisclub Strokel.
Er waren 3 smashcourt banen en 6 gravelbanen.
Eerst gingen we ons voorstellen.
Daarna gingen we inlopen met ze allen.
De eerste en tweede enkel moesten snel na het inlopen.
(Brian was eerste enkel en Kevin tweede )
Ik ging coachen bij Kevin en Max bij Brian.
Toen Brian en Kevin bijna klaar waren zijn Thijs en ik gaan inlopen.
Brian verloor uiteindelijk.
Jammer, maar de tegenstander was ook goed.
Toen moest Max de baan op.
Snel daarna was Kevin klaar , toen mocht Thijs de baan op.
Kevin ging toen bij Thijs coachen en ik bij Max.
Thijs was al snel klaar.
Hij had verloren, maar wel redelijk gespeeld.
Nadat Brian had gedoucht wou hij bij Max coachen, dus zijn Brian en ik gewisseld.
Toen ben ik naar het minibaantje gegaan en heb ik met Kevin getennist.
Het werd heel spannend bij Max dus zijn wij ook gaan kijken in de derde set.
Uiteindelijk verloor hij de enkel.
Het was heel spannend, maar hij had wel goed gespeeld.
Snel daarna gingen we dubbelen.
Kevin en ik en Thijs en Brian, want Max voelde zich niet zo lekker.
Hij had alles gegeven in de singel.
Eerst verloren Brian en Thijs.
Maar ze vonden wel dat ze goed gespeeld hadden.
Bij Kevin en mij ging het eerst niet zo goed.
Maar daarna ging het wel goed, maar we maakten nog steeds iets te veel fouten.
Toch hebben we verloren, want we gaven te veel punten weg.
Daarna gingen we douchen.
Nog even eten en toen gingen we allemaal weer naar huis
Uiteindelijk 6-0 verloren. Op 24 mei gaan we voor de revanche...
28-04-2013

geen wedstrijden gepland

SHOEB OX/ M EPPE L MIX J E UGD 1
			
Michelle de Haan			
Isabelle Popma			
Mirjam Talen			

Thomas van Maanen
Jeroen Westerbeek
Tristan Piest

21-04-2013

SHOEBOX MEPPEL 1

28-04-2013

geen wedstrijden gepland

-

DLTC 2

4–4

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

Uitslagen en programma

TAM EK / M EP PE L MIX J E UGD 2
			
Loes Arts				Harald Koopman
Daphne van Meerwijk		
Wietske Visser			
Jordy van Urk
					
21-04-2013
BARGERES 2
- TAMEK/MEPPEL 2		

2-6

DE WHEEM ME PPE L J ONGE NS 1 (Regio)
			
Joris Feij
Jasper Kroes
Erik Heijnen
Floris Popma
Philip van der Werf
21-04-2013

DE WHEEM MEPPEL 1

28-04-2013

geen wedstrijden gepland

-

KJLTC 1		

6–0

Zaterdag
MEPPEL MIX T/M 14
			
Anne Mart Kleijn			
Noud Hamelynck
Chantal van der Werf		
Thomas Rous
					
20-04-2013
ZWEELOO 1
- MEPPEL 1		

0- 6

Onze derde competitiedag moesten we uit naar Zweelo.
We konden heerlijk in het zonnetje tennissen.
We waren met z’n vieren Chantal Thomas Naud en Annemart.
we hadden leuk getennist en alles gewonnen.
toen iedereen klaar was mochten we nog wat lekkers uitkiezen.
na een leuke ochtend tennissen gingen we weer naar Meppel.
groetjes: Annemart Kleijn
27/4/2013

MEPPEL 1		

-

MEPSCHE 1

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

Wo e n s d ag m i d d ag

Uitslagen en programma

M EP P EL 1
			
Janiek de Rijke
Vincent Schadee
17-04-2013
24-04-2013

MEPPEL 1
KJLTC 1

-

TC’91 STADSHAGEN 1		
MEPPEL 1

3–0

MEPPEL 2
TC’91 STADSHAGEN 2

-

RAMELE 1		
MEPPEL 2

1–2

-

MEPPEL 3		

0-3

-

MEPPEL 4		
TEN WOUDE 6

1 -2

MEP P EL 2
Thomas Rugers
Arianne Zwart
17-04-2013
24-04-2013

MEP P EL 3
			
Joep van Seeventer
Ivo de Vries
17-04-2013
24-04-2013

HAVEZATHE 1
VRIJ

MEP P EL 4
Peter Houtsma
Nick Koster
Sybren Pol			
17-04-2013
24-04-2013

HASSELT 1
MEPPEL 4

