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Van de  redact ie

Zaterdag 27 april was een gewone competitie dag, zondag 28 april werden een aantal wed-

strijden ingehaald die op 7 april niet door konden gaan. De uitslagen vindt u in deze Info.

We krijgen steeds meer wedstrijdverslagen binnen maar we willen er graag nog veel meer meer! 

Stuur je stukje voor woensdag 09.00 uur naar: marjolijn.haverkamp@hotmail.com en je team en 

de resultaten worden bij iedereen bekend!

Let ook weer op de Tenniszone actie en DE TAARTENACTIE, meer informatie volgt op de Algemene 

Ledenvergadering van 14 mei 2013. 

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!!!

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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Z o n d e r  n i e u we  b e s t u u r s l e d e n  ko m t  h e t 

voor tbestaan  van  MLTC in  gevaar !

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 (Mar-
jolijn 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

Woensdag avond vr i je  toss

Afgelopen week is de vrije woensdagavond toss weer begonnen. Aan deze toss kunnen alle 

MLTC–ers meedoen. Er wordt begonnen om 19.00 uur en gespeeld tot ongeveer 21.30 

-22.00 uur. Dat is afhankelijk van het weer en het aantal spelers. Er wordt ieder half uur 

getost zodat je ook mee kunt doen als je wat later komt of wat eerder weg wilt.

Er wordt doorgespeeld tot september-oktober, zolang het weer het toelaat.
Bij regen gaat de toss meestal niet door.
De leiding van de toss  is handen van Bert Bloemert. Hij neemt ook de ballen mee.
Wat is er nu leuker dan iedere week lekker en gezellig tennissen met steeds verschillende clubge-
noten? ????  

Zondag morgen ontb i j t

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:

 
 
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!!

 
 
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!	  
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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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Uits lagen en  programma 
TCE/MEPPEL 1 ,  Hoofdklasse

Josien Boverhof  Alban Meuffels
Joany Pontjodikromo Floris Kilian
Marlou Kluiving  Bart van Leijsen

28-04-2013 geen wedstrijden in hoofdklasse
05-05-2013 FLEXPERFECT/B&B 1  TCE/MEPPEL 1 
 

BSPAAS/MEPPEL 2 ,  1e k lasse
   
Dide Beijer    Yoram Hilberts
Priscilla Visser    Erik Dallinga

28-04-2013 Festina 1 -  BSPAAS/MEPPEL 2  5 - 3
   (inhalen van 7 april)  
05-05-2013 BSPAAS/MEPPEL 2 -  ELTV 1

BOUWHUIS MEPPEL 3 ,  2e k lasse

Evy Last    Douwe Disbergen
Tessa v.d. Ploeg   Bob Resink
Naomi de Hart    Sander Hoeve

28-04-2013 BOUWHUIS MEPPEL 3 - ROFRAHOME.B&B 1 - 7
   (inhalen van 7 april)  
05-05-2013 STARKENBORGH 1 - BOUWHUIS MEPPEL 3 -

YOUR HOSTING MEPPEL 4 ,  3e k lasse

Merle de Vries    Maikel Borg
Anne Rim Romp  Mattheo Knoop

28-04-2013 YOUR HOSTING MEPPEL 4 - CREAM CRACKERS 2 4 - 4
   (inhalen van 7 april) 
05-05-2013 JOURE 1 - YOUR HOSTING MEPPEL 4  

LIMID/MEPPEL 5 ,  4e k lasse

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

28-04-2013 Geen wedstrijden gepland
05-05-2013 LIMID/MEPPEL 5 - BARGERES 3
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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

LIMID/MEPPEL 6 ,  4e k lasse

Melanie Haverkamp Lawrence Beijer
Daphne Haverkamp Gijs Feij
Rowena van der Ploeg Pieter Vink 
 
28-04-2013 geen wedstrijden gepland
05-05-2013 LIMID/MEPPEL 5 - RAMELE 1

MEPPEL 7 ,  6e k lasse

Jo-Ann Huzen    Bram Hamelynck
Dane Kisteman   Robin Grit
    Twan Apeldoorn    
 
28-04-2013 geen wedstrijden gepland
05-05-2013 SLAGHAREN 1 -  MEPPEL 7

HORESCA MEPPEL Heren 1 ,  3e k lasse
   
Ronald Blei
Nick Doorten
Morris Michel
Stijn Slump     

28-04-2013 geen wedstrijden gepland
05-05-2013 HORESCA MEPPEL 1 - ‘T NYLAN 1

HORESCA MEPPEL Heren 2 ,  4e k lasse
   
Michiel Compagner
Robin Westerhuis
Rob Hofland
Lars Bijsterbosch
     
28-04-2013 HORESCA MEPPEL 2 - NIENOORD  1 2 - 4
   (inhalen van 7 april)  
05-05-2013 GLTB 2 - HORESCA MEPPEL 2

MEPPEL Heren 3 ,  4e k lasse
   
Jordy Grit
Marijn de Vries
Sam Veltmeijer
Diederik Blaauwhof
 
28-04-2013 MEPPEL 3 - JOURE 1(inhalen van 7 april)    2 - 4
05-05-2013 STIENS 1 - MEPPEL 3
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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

TAMEK MEPPEL Heren 4 ,  5e k lasse
   
Sytze van der Heijden
Remi Baas
Marko Baas
Martijn Koopman 
Twan Apeldoorn

Op zondag 21 april mocht Tamek/Meppel 4 naar Emmer-Compascuum. Martijn was het weekend 
lekker weg, dus mocht Twan zijn plaats innemen. Sytse was de chauffeur dit keer. Na lang zoeken 
vonden we uiteindelijk de tennisbanen. Dit was niet verwonderlijk, want ook op het opgegeven 
adres was ook via google maps geen tennisbaan te zien. De heren hadden tot nu toe alles met 6-0 
gewonnen, maar ook de tegenstanders hadden alles tot nog toe gewonnen, dus het beloofde een 
spannende dag te worden.
Sytse beet de kop af, maar was na 28 minuten en 23 seconden al klaar met de sterkste tegenstander. 
Hoewel hij wel met 1-0 achter kwam te staan (Sytse dan), werd de partij met 6-1 en 6-0 vakkundig 
afgemaakt, de tegenstander volledig gedesillusioneerd achter latend. Ook remi was met 6-0 en 6-0 
goed voor winst. Helaas ging het met Marko ietjes minder. Hij heeft de partij ondanks sterk spel 
niet winnend af kunnen sluiten. Twan, onze invaller voor Martijn, wist de partij ook winnend af te 
sluiten zodat we met een 3-1 voorsprong richting dubbels gingen. 
Omdat Remi en Marco altijd samen dubbelden en normaal gesproken Sytse met Martijn, werd er 
voor gekozen om de dubbels niet uit elkaar te trekken en ging Sytse met Twan dubbelen. Gezien 
de speelsterkte van Toine en zijn leeftijd (13 jaar) werd dit de 2e dubbel. Samen werd dit omgezet 
in een snelle overwinning (wederom 6-0/6-1). Marco en Remi hadden wel gelijkwaardige tegen-
standers en het was dan ook een genot voor de omstanders om het gevecht op de baan te zien. 
De 1e set ging naar de tegenstanders met 6-4, maar de 2e set kwam Meppel terug en wisten die 
met 6-2 te winnen. De 3e set bleef spannend tot op het laatst. Er moest zelfs een tiebreak aan te 
pas komen, maar uiteindelijk na bijna 3 uur spelen werd ook deze winst binnengehaald. Dit keer 
niet het obligate 6-0 winst, maar dit keer een 5-1 winst, dus de flow richting kampioenschap zit 
er nog in. Op uitnodiging van de tegenstanders werd er nog wat nagedronken, waarbij de echte 
sporters zich uiteraard niet aan de alcohol laafden, maar aan de frisdrank. Ook de verhalen van de 
tegenstanders moeten onze spelers als uitermate onrealistisch wegzetten. Het was zeer gezellig, 
lekker weer, mooie club en hier willen we nog wel eens naar toe.
Voor volgende week geef ik het stokje om een verslag te schrijven graag door naar Remi.

Sytse van der Heijden

28-04-2013 geen wedstrijden gepland
05-05-2013 TAMEK/MEPPEL 4 - DALEN 1

EMMELOORD/MEPPEL  1  Jongens
   
Max van Meerwijk
Thijs Spliet
Brian Magnus
Tim Magnus
Kevin van der Ploeg
     
28-04-2013 geen wedstrijden gepland
05-05-2013 EMMELOORD/MEPPEL 1 - DENEKAMP 1
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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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SHOEBOX/MEPPEL MIX JEUGD 1
   
Michelle de Haan  Thomas van Maanen
Isabelle Popma   Jeroen Westerbeek 
Mirjam Talen    Tristan Piest
     
Het was zondag 21 april van Junioren 1 (Shoebox 1 mix). We moesten tegen DLTC (Drachten) ten-
nissen. Na een uitgebreid ontbijt op de club hebben we van 9.00 tot 19.30 uur op de baan gestaan. 
Bijna alle wedstrijden werden driesetters! We hebben uiteindelijk 4-4 gespeeld. Wij vonden dat 
we goed gespeeld hadden. De tegenstanders waren namelijk wel 3-5 jaar ouder, behalve dan van 
Mirjam, want zij is al 16! Het was een supergezellig en sportieve dag!!!

Groet, Thomas

28-04-2013 SHOEBOX/MEPPEL 1 - JOURE 1 (inhalen van 7 april)    4 - 4

Vandaag moesten we een inhaal wedstrijd spelen tegen t.v. Joure We moesten eerst ontbijten daarna 
gingen we met ze zessen inspelen en we hadden drie banen . We begonnen met een jongens enkel 
dat was 6-0 6-1  voor de tegenstander daarna speelde we de meiden enkel dat werd 6-0 6-0 voor 
ons. Toen begonnen we met de mix de eerst hadden  we verloren en de tweede gewonnen. De 
dubbel van de meiden hadden we gewonnen en. De jongens hadden met een derde zet verloren 
was heel spannend. En de eind uitslag was 4-4

5-5-2013 TEN WOUDE 1 - SHOEBOX/MEPPEL 1

TAMEK/MEPPEL MIX JEUGD 2
   
Loes Arts    Harald Koopman
Daphne van Meerwijk  
Wietske Visser    Jordy van Urk
     

28-04-2013 geen wedstrijden gepland
05-05-2013 TAMEK/MEPPEL 2 - EMMEN 2

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

28-04-2013 geen wedstrijden gepland
05-05-2013 HATTEM 1 - DE WHEEM MEPPEL 1
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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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Zaterdag
MEPPEL MIX T/M 14
   
Anne Mart Kleijn  Noud Hamelynck
Chantal van der Werf Thomas Rous
    
27/4/2013 MEPPEL 1 - MEPSCHE 1  
11/5/2013 TEN BOER 1 - MEPPEL 1

Groene Compet i t ie  Woensdagmiddag

MEPPEL 1
   
Janiek de Rijke
Vincent Schadee

24-04-2013 KJLTC 1 - MEPPEL 1  0- 3
08-05-2013 MEPPEL 1 - EMELWERTH 1

MEPPEL 2

Hugo Timmerman
Arianne Zwart

24-04-2013 TC’91 STADSHAGEN 2 - MEPPEL 2  1 - 2
08-05-2013 MEPPEL 2 - DEDEMSVAART 1

MEPPEL 3
   
Joep van Seeventer
Ivo de Vries
Thomas Rugers

24-04-2013 VRIJ
08-05-2013 SLAGHAREN 1 - MEPPEL 3

MEPPEL 4

Peter Houtsma
Nick Koster
Sybren Pol 

24-04-2013 MEPPEL 4 - TEN WOUDE 6  1 - 2
08-05-2013 NAGELE 2 - MEPPEL 4


