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Van de  redact ie !
 

We hebben weer een mooie week achter de rug! Het weer wordt beter, de wedstrijden zijn 

erg leuk om naar te kijken. Wat houdt je tegen om ook eens naar een competitie wedstrijd 

te komen kijken??

Onze spelers kunnen allemaal uitstekend tennissen maar zij ontpoppen zich ook als echte verslag-
gevers! Geweldige schrijvers zijn het! Onze complimenten voor de leuke verslagen.

Nog steeds is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zonder aanvulling kunnen we echt 
niet verder! Je hoeft nog geen lid te zijn om een functie in het bestuur te kunnen vervullen. Daar 
vinden we t.z.t. wel een oplossing voor. Dus de niet tennissende ouders van onze jeugdleden kun-
nen zich allemaal aanmelden!!

Dinsdag 14 mei is de Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging is per mail of post verstuurd en 
in deze Info nog eens de agenda.

Deze week zijn ook de District Jeugdkampioenschappen. Zowel in het district Friesland als Gronin-
gen/Drenthe zijn er MLTC-ers die kans maken op de titel District Jeugdkampioen 2013. Hierover 
volgende week meer!

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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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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gAlgemene Ledenvergader ing

Uitnodiging aan alle leden van MLTC voor de Algemene Ledenvergadering op 14 mei 2013 

in het clubhuis van MLTC. Aanvang 20.00 uur.

Agenda Algemene Ledenvergader ing MLTC 14 mei  2013.

1. Opening.

2. Notulen van de ALV van 29 mei en 12 juni 2012.(1)

3. Verslag van de penningmeester. (2)

4. Bespreking en vaststelling jaarrekeningen 2012

5. Begroting voor 2013

6. Vaststellen contributie 2014 (3)

7. Jaarverslagen diverse commissies. (1)

8. Samenstelling bestuur. (4)

9. Presentatie actieplan door trainers.

10. W.V.T.T.K.

11. Sluiting.

1.  De notulen van 2012 en de jaarverslagen van de diverse commissies zijn gepubliceerd op de 
site van MLTC en liggen vanaf 2 mei 2013 ter inzage in het clubhuis.

2.  Er zal een toelichting worden geven bij de financiële stukken. Uiterlijk 2 mei 2013 liggen deze 
stukken ter inzage in  het clubhuis en zijn ze gepubliceerd voor leden op de site van  MLTC.

3. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2014 niet te verhogen. Wel zal er geïndexeerd worden.

4.   Van het bestuur zijn Robert Buiter, Adri van der Meulen en Joop Immerzeel aan de beurt om af 
te treden. Deze bestuursleden zijn niet herkiesbaar. 

 De overige bestuursleden stellen zich herkiesbaar. 
  Dit betekent dat er vier vacatures in het bestuur ontstaan. Aan de leden wordt verzocht tot 

uiterlijk 12 uur voor aanvang van de ALV kandidaten/tegenkandidaten op te geven voor de 
diverse bestuursfuncties. Hierbij wordt dus gezocht naar een nieuwe penningmeester, voorzitter, 
secretaris en iemand voor het beheer en onderhoud van het park.

  Het zal duidelijk zijn dat het zeer noodzakelijk is dat zich leden van MLTC melden voor deze 
vacatures. Indien dit niet gebeurt, is de kans groot dat ook de overige bestuursleden hun functies 
ter beschikking stellen en MLTC in haar voortbestaan wordt bedreigd.
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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

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 
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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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Van de  Technische  commiss ie

Een aardige week qua toernooiprestaties van verschillende van onze leden, ik ga ze eens 

opnoemen en hoop dat ik niemand ga vergeten:

Internationaal: nadat Dide Beijer vorige week al een Future op haar naam schreef in de damesdub-
bel in Barcelona, kon Alban Meufels zijn eerste Future op zijn palmares noteren in Zweden, in het 
enkelspel. En Arianne Hartono werde tweede op een ITF 3th grade in het enkelspel in Marokko.
Nationaal: In Meppel vond onder de vakkundige leiding van Quirine Schut en Pa en Dochter de 
Hart, Walther en Naomi dus, een twee sterren JRT plaats, een Jeugd Ranglijst-toernooi. Finalisten:
Isabel Popma werd 2e in de DE én de DD, Max van Meerwijk haalde de halve finale in de enkel maar 
won met Kevin van der Ploeg de HD, Bram Hamelynck werd 2e in de HE en won de HD.
3 Sterren Barneveld: Lars Bijsterbos won de HE14, Mattheo Knoop werd 2e in HE16, maar won de 
HD16
4 Sterren Dordrecht: Stijn Slump haalde nét de halve finale niet, maar zit dus wél gewoon bij de 
beste 8 van Nederland!
Ben ik nog iemand vergeten? Ik hoop het niet.
 
Dan de competitie van 5 mei: wederom werd er duidelijk meer gewonnen dan verloren: van de 15 
teams speelden er 2 gelijk, wonnen er 8 en werd er 5 keer verloren, niet slecht dus. Het tweede 
jeugdteam werd zelfs op papier al kampioen, hun overmacht is werkelijk té groot, heel goed dus.
In de Hoofdklasse won TCE/Meppel 1 weer overtuigend met 6-2, team 2 speelde gelijk, maar vooral 
team 3 in de tweede klasse haalde een belangrijke gelijk spel binnen met één set in het voordeel, 
want daar dreigt toch nog steeds een beetje het degradatiespookje!!! 
Team 4 zit nog steeds op kampioenskoers, maar aanstaande zondag maakt het sterke TAM haar 
opwachting op onze banen, met daarin (oud)-en-nog-steeds-MLTC›ers Lidwien, Michelle en Eloi, 
dus dat gaan weer prachtige wedstrijden worden. Eens kijken of onze jonge kanonnen Anastasia, 
Anne-Rim, Merle, Maikel en Mattheo tegen de studenten zijn opgewassen, want daar zit toch een 
hoop ervaring bij!!! Ons team is gemiddeld ongeveer 16 jaar, jong voor de 3e klasse, maar allemaal 
hoog in de jeugdranglijsten terug te vinden, dus KOMT DAT ZIEN!
 
Vorige week was het mooi te horen van verschillende tegenstanders en hun aanhang, hoe mooi 
ze ons park geworden vonden, een juiste uitstraling waardoor het mooie en goede tennis gewoon 
beter tot zijn recht komt! Vol bewondering wordt dan ook gesproken over het tennisnivo, dat wat 
wij allemaal zo gewoon vinden, maar het ís niet gewoon, het is gewoon best wel heel speciaal. 
 
 DUS MAAK DAT MEE, AANSTAANDE ZONDAG OP DE BANEN VAN MLTC!!!
 
Namens de TC van MLTC
Silvester Jorna
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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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Uits lagen en  programma 
TCE/MEPPEL 1 ,  Hoofdklasse

Josien Boverhof   Alban Meuffels
Joany Pontjodikromo   Floris Kilian
Bernarda Pera    Bart van Leijsen

05-05-2013 FLEXPERFECT/B&B 1 - TCE/MEPPEL 1  2 -6

Wedstrijdverslag TCE MLTC Meppel 1 - Berg & Bosch 1....uitslag 6-2!

Het was even spannend op de zaterdagavond......
Josien en Joany moesten ook hun kunsten vertonen in de Duitse competitie, maar kwamen daar 
ongeschonden uit en Alban won zaterdag in Zweden zijn eerste proftoernooi......een $10.000. Vorig 
jaar nog verliezend finalist, maar dit jaar ging Alban er met de winst vandoor. Dat geeft eens te 
meer aan dat Alban zijn ontwikkeling nog steeds stijgende is!
Wel afwachten dus hoe het was gesteld met zijn fitheid na deze slopende week en met een autorit 
van 12 uur achter de kiezen.
Maar Alban kennen we als een echte vechter, iemand die er altijd wil staan voor z’n clubbie, zijn 
team niet in de steek zal laten en te allen tijde voor MLTC wil spelen!
Onder luid applaus werd hij dan ook zondagochtend (na 6 uurtjes slaap) welkom geheten door zijn 
team!!!!! De sfeer zat er goed in. De vraag ; “hoeveel potjes wil je spelen” was een overbodige......hij 
eiste gewoon zijn 2 wedstrijden op. Niet zeuren, de beuk erin.
Vandaag was er, na Arianne en Marlou, wederom een debutante te verwelkomen in het eerste. 
Bernarda Pera kwam ons team versterken omdat Jaimy in Frankrijk competitieverplichtingen had. 
Deze jonge energieke meid traint onder Chris Vermeeren bij TCE in Spanje en was afgelopen winter 
al te bewonderen in Meppel tijdens een trainingsweek van STAD en TCE.
Leuk om een dagje met haar op te trekken en dit geeft maar weer eens aan hoe goed deze sa-
menwerking is tussen STAD, MLTC en TCE  (deze week traint Bernarda ook gewoon mee binnen 
onze trainingen ter voorbereiding op een $ 100.000 toernooi in Praag waar zij zaterdag aan de 
kwalificatie zal deelnemen).

Het weer was top en er is natuurlijk niets leuker dan op het voormalige tennispark van landskam-
pioen De Manege (nu dus Berg&Bosch) te spelen. Terrasjes aan het zwembad al zijn er op dit park 
ook al enige sporen zichtbaar van de huidige recessie......enig onderhoud is niet geheel overbodig.

Afijn......de dames gingen vol goede moed van start. Bernarda speelde en stuurde haar tegenstandster 
letterlijk en figuurlijk van links naar rechts in een moordend tempo met volle slagen. Chris was nog 
niet helemaal tevreden, wij echter waren wel onder de indruk, geimponeerd....6-1/6-2 : 1-0 voor,
Joany moest ff loskomen en miste enige wedstrijdscherpte, maar kon het tij echter net op tijd keren 
en na een achterstand van 1-6/0-3 viel het kwartje, paste ze tactisch het een en ander aan en won 
in de derde set met 6-3 : 2-0 voor.
Alban, tja Alban is Alban. Niet lullen gewoon geen fout maken en je tegenstander mentaal knak-
ken....6-3/6-0 : 3-0
Bart de baan op tegen een oud bekende voor hem, Jelle Sels die hij onlangs net niet kon pakken 
tijdens de Nederlandse indoor kampioenschappen t/m 18 jaar.
Bart begon stroefjes. Verloor de eerste set met 3-6, maar begon de tweede set voortvarend en pakte 
een 4-1 voorsprong. Deze voorsprong kon hij echter niet vasthouden en moest ook de tweede set 
met 5-7 gewonnen geven...tussenstand 1-3
De damesdubbel (eigenlijk een zekerheidje) startte wat moeizaam. Josien ploegde de baseline op z’n 
Boverhofs om en dus na het winnen van de eerste set was er enige oponthoud, omdat de grounds-
man enige tijd nodig had om de baan te herstellen. Dit gaf Harold echter de tijd (goede planning 



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

Hoofdstraat 53

7941 AC Meppel

tel. (0522) 25 49 49

HEALEY
m e n s w e a r

www. cabriojack .nl
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Josien..!) om de herendubbel de goede kant op te coachen. Die verloren net de eerste set, maar 
pakten overtuigend de tweede en kwamen in de 3e set een break op 4-3 voor. Dit mocht echter 
niet baten. Floris en Bart verloren met 4-6 in de derde set....oeps..tussenstand 3-2.
Ondertussen waren de dames met hun zegereeks begonnen en wonnen de tweede set met 6-2 : 
4-2 voorsprong.
De beide mixen de baan op en we zijn MLTC-ers....eerzuchtig en willen alles winnen. Het doel was 
dan ook de volle winst te pakken in de beide gemengd dubbels.
Alban en Bernarda speelden een herendubbel waarbij Bernarda de heer van de tegenpartij onder 
druk zette en Alban het af kon maken....: 5-2
De mix van Josien en Floris was er een van wisselvalligheid. 2-5 achter, 7-5 winnen. De tweede set 
verliezen met 2-6, maar in de super tie-break orde op zaken stellen en die winnen met 10-8. Yesssssss 
6-2 winnen en we staan weer op een tweede plek achter, het tot nu toe ongeslagen, Amstelpark.
Zondag uit tegen Shot uit Zeist. De huidige nummer drie met als doel onze tweede plek vast te 
houden.

Groet namens TCE Meppel 1

Harold

Van de KNLTB correspondent Peter  Kle in

Amstelpark 2 neemt koppositie van Zeister Shot over, TCE/Meppel zit op het vinkentouw

Amsterdam – Amstelpark heeft dan toch de koppositie in de hoofdklasse 0003 bereikt. De Amster-
dammers versloegen met hun ‘reserve’-team de lijstaanvoerder na drie speelrondes, Shot Zeist met 
6-2. TCE/Meppel bleef wat betreft de titel op het vinkentouw zitten. De Drenten waren in Apeldoorn 
Flexperfect/Berg & Bosch eveneens met 6-2 de baas. In de strijd tegen de degradatie verliet Jonkers 
Park de gedeelde laatste plaats door op eigen gravelbanen in Noordwijkerhout Paralax/Tepci met 
5-3 voor te blijven. Approach/Bontekoe uit Leeuwarden bleef ondanks een beperkte 3-5 nederlaag 
tegen Thermoware/Barneveld hekkensluiter.

Flexperfect/Berg .& Bosch. – TCE/Meppel, 2-6 

Amstelpark GS 2 aan kop in de hoofdklasse 0003, en TCE/Meppel op één puntje loerend op het vin-
kentouw, wachtend op een misstap van de Amsterdammers. De Drenten mochten en mogen echter 
ook geen fouten maken om kampioen te worden. De 6-2 winst bij het Apeldoornse Flexperfect/
Berg en Bosch was het best haalbare resultaat voor TCE/Meppel.
Bijna herleefden de gouden tijden van Tennis Club De Manege op het park aan de Jachtlaan, de 
jarenlange speelplek van de spraakmakende, opgeheven club en thans het park van de pas dit jaar 
gestichte vereniging Berg & Bosch. Jonge Nederlandse talenten verzameld langs de rand van het 
beroemde Manege-zwembad waar eens de toen pas 16-jarige Kim Clijsters de pers te woord stond 
over haar debuut in de Nederlandse eredivisie. Jonge talenten die, net als de Belgische, wachten 
op hun doorbraak naar de top.
Vooralsnog is handhaven in de hoofdklasse het motto bij Berg & Bosch. Maar hoofdscheidsrechter 
Henny Eliveld zag alleen Jelle Sels twee punten bijschrijven, zijn single tegen leeftijdsgenoot Bart 
van Leijsen, en zijn dubbel met Jannick Lupescu

Josien Boverhof, steunpilaar 
van TCE/Meppel. 
Foto: InterTennis.
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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.
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Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.
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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 zette daar de ervaring van onder andere de ook nog jeugdige Alban Meuffels, van Floris 
Kilian en van de nationaal kampioene bij de Senioren 35+, Josien Boverhof tegenover. Met Joany 
Pontjodikromo en de Spaanse Pera goed om zes punten te pakken.

12-05-2013 SHOT 1 - TCE/MEPPEL 1

BSPAAS/MEPPEL 2 ,  1e k lasse
  
Dide Beijer    Yoram Hilberts
Priscilla Visser    Erik Brummer
Marlou Kluiving    Erik Dallinga
     
05-05-2013 BSPAAS/MEPPEL 2 -  ELTV 1  4 -4

‘’Wat een bevalling’
Jullie zullen wel denken wat is dat nou weer voor rare titel. Maar eigenlijk is het een titel wat wel 
goed past bij team 2.  We konden hem vorige week al goed gebruiken na een jammer genoeg 5-3 
verlies bij ltc festina, en onze beste rit naar huis. Want na een intensieve dag op de tennisbaan 
bleek het daarna ook nog een aardig intensief ritje terug naar Meppel te worden. Kort samengevat 
bestond dat ritje uit: 1uur en 15 min file rijden met een Vito bus waarvan de temperatuur steeds 
meer begon op te lopen en begon te stinken, tot Yoram die de antivries vloeistofspuitbus buiten de 
bus liet vallen en tot aan Priscilla die de bus met hoge nood en niet alleen voor de bus maar nog 
veel meer voor haarzelf aan de kant van de weg moest parkeren omdat haar blaas even veel te vol 
zat. Al met al konden we van die dag al zeggen ‘’wat een bevalling’’. Maar dit is niet wat tot die titel 
heeft geleid. Het begon natuurlijk allemaal bij competitedag 4. We zouden deze dag aantreden tegen 
E.L.T.V Eindhoven. De zon scheen al vroeg het temperatuurtje liep al lekker op en we hadden er zin 
in! De tegenstanders waren al vroeg in het oh zo mooie Meppel  waardoor we dan ook mooi om 
10uur konden beginnen. Dide en Marlou gingen singelen voor Meppel niet zonder coach natuurlijk 
Priscilla bij Dide op het bankje Yoram bij Marlou. Beide speelsters maakten een ontspannen indruk 
en hadden er zin in. Dide kwam voor de wedstrijd naast me zitten en zegt tegen mij : Pris ik heb 
nog nooit van haar gewonnen, waarop ik tegen haar zeg: je weet wat ze dan altijd zeggen : eens 
moet een eerste keer zijn. Na dit dolletje gingen we van start. Het ging bij beide dames gelijk op 
alleen moesten beide dames van Meppel 2 de eerste set verloren laten gaan, allebei een 1-0 achter 
stand in sets dus. Yoram en Pris gingen vanaf dat moment toch iets meer met gespannen billen bij 
elkaar zitten al hadden we er natuurlijk vertrouwen in dat onze dames de diesel motoren zouden 
gaan aanzetten en het nog beter zou gaan draaien. Bij Dide gebeurde dit iets eerder dan bij Marlou. 
Dide ging goed van start in de 2e set er kwam een passende oplossing voor de diepe spinballen en 
ze maakte haar tegenstander lekker gek. Dide trok de stand dus gelijk in een 1-1 in sets. Terwijl ik 
mijn blik wierp op de baan van Marlou waar af en toe de dansjes kreten en de winners je om de 
oren vlogen voorbij zag komen, keek ik natuurlijk ook naar het scorebord 1 set en 5-4 achter .... 
maar toen de diesel ging aan en bij Marlou kwamen de vlammen niet van haar lichaam vandaan 
maar zeker ook van haar racket. Marlou won de set met 7-5 en trok zeer netjes de 3e set ook naar 
zich toe! BAM 1-0 voor. Bij Dide ging het ook steeds beter lopen bij een 5-0 in de 3e set werd het 
nog even 5-2 maar toen maakte ook dide het het af  met 6-2 in de 3e set en was de overwinning 
een feit. Dide zei na de wedstrijd jemig wat was dit een bevalling, en jawel daar hebben we eindelijk 
onze titel zo is die dus in het leven geroepen. Maar eigenlijk ook vaak heel toepasselijk voor het hele 
team. Bij een 2-0 voorsprong gingen Yoram en Erik Dallinga de baan op. Erik Brummer als coach 
bij Erik D. en Priscilla bij Yoram.  Het zouden voor de heren lastige partijen worden. Op de baan bij 
Erik Dallinga vlogen de harde ballen je om de oren tot verre glijpassen knalservicen en spinballen. 
Soms wist je gewoon even niet hoe snel je moest kijken of de bal was alweer weg. Erik heeft gewerkt 
voor elk punt inzet getoond alleen mocht het vandaag niet baten. Erik verloor helaas met tweemaal 
6-4. De stand werd dus 2-1. Ondertussen was het bij Yoram een mooie pot. Yoram kwam vrij snel 
op een break voorsprong. Dat bleef zo tot aan 5-4 Yoram mocht uitserveren voor de set, al liep dat 



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

even anders dan gepland ... je raad het al de game ging verloren 5-5 en vrij snel 6-5 achter aiiii 
toch even anders dan gehoopt. Maar zoals zovelen weten nooit opgeven tot de laatste bal geslagen 
is en dat komt zeker bij Yoram niet in zijn woordenboek voor. Volgende servicegampje ging easy 
6-6 tiebreak dus.  Het was een zeer spannende tiebreak met nog meer billenknijpmomenten dan 
in de damespartijen. Yoram kwam 6-3 achter en mocht 2x gaan serveren, 2 goede 1e servicen in 
en bam 6-5. Floris ging serveren Yoram blokte de bal, daarna kwam er een lange rally Floris drukt 
yoram naar de zijkant van de baan en loopt op naar het net Yoram komt in de problemen aan 
zijn backhand kant en denkt ik gooi er een alles of niets bal uit en kletskebaaaaaammm volle bak 
langs de lijn floris kansloos en het werd 6-6 in de tiebreak. Yoram dacht laat ik even aanzetten en 
gewoon netjes met 8-6 de tiebreak binnen halen! De 2e set bleef Yoram geconcentreerd en ronde 
de zaak netjes af. Een mooie 3-1 stand na de singels dus. De damesdubbel verdient deze week niet 
heel veel aandacht, alles lukte net niet 1e set was nog redelijk 2e set was slecht. De partij ging dan 
ook verloren. Stand 3-2. Voor de herendubbel een compliment een zeer goede dubbel en heerlijk 
binnengesleept heren ik ben trots op jullie! stand 4-2. Nadat de banen waren gesproeid konden we 
aantreden voor de mixjes. Mix 1 Yoram en Marlou mix 2 Erik Brummer en Priscilla. Ook al dragen 
we niet dezelfde kleding door de zon zat er zeker eensgezindheid in het team, de zon had goed 
toegeslagen en we waren dan ook allemaal zo rood als een kreeft!! Mix 1 verloor helaas met 7-5 
6-2 maar wel goed gevochten! stand 4-3 het ging dus om de laatste mix... zouden ze de winst 
binnen kunnen halen?? Ik moet helaas het antwoord nee hierop gaan geven:( Ik kan je zeggen een 
verlies in de supertiebreak met een stand van 14-12 doet pijn, maar we hebben ervoor gevochten 
volgende keer slepen we hem binnen! Eindstand 4-4 al met al een redelijk einduitslag en ik denk 
dat we trots mogen zijn op de vechtlust van iedereen! Mijn complimenten!! Volgende week treed 
meppel 2 weer thuis aan dit keer tegen de Kieviten. Arianne zal volgende week voor het eerst in ons 
team aantreden waar we natuurlijk zeer blij mee zijn:) En terwijl ze in het buitenland zat leefde we 
natuurlijk mee met haar wedstrijden, gefeliciteerd met je 2e plaats topper!:) Ik sloot zelf de dag af 
met de tweet: Zo rood als een kreeft en nee ik ben niet op het strand of in de zee geweest it’s like 
tennis a ball,racket something like that#playingtennis 
Ik denk dat genoeg zegt over hoe lekker weer het was en hoe wij eruit zagen aan het einde van de 
dag haha! Het enigste wat ik nog kwijt wil over de dag is: Wat een vechtlust en teamspirit maar 
‘’wat was het een bevalling’’:)!.  Hopelijk hebben jullie genoten, Groetjes Priscilla Visser :)

12-0-5-2013 BSPAAS/MEPPEL 2 -  KIEVITEN 1
  
   

BOUWHUIS MEPPEL 3 ,  2e k lasse

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

05-05-2013 STARKENBORGH 1 - BOUWHUIS MEPPEL 3  4 – 4

Zondag was alweer onze 4e competitiedag en we speelden uit tegen Starkenborgh 1. 
Vanwege de competitie in Duitsland konden Evy en Sander niet komen, dus bleven wij, de jongsten 
van het team, over. 
Tot mijn grote schrik moesten we op Canada Tenn spelen! Dit wordt bijna niet in Nederland gebruikt, 
maar Starkenborgh liet hier hun 1e team op spelen. 
Om half elf startten we met de dames enkels.  Ikzelf speelde op 1 tegen Laura Middel en Naomi 
op 2 tegen Anna de Visser. We gingen goed van start. Door het degelijke spel wonnen we beide 
partijen vrij gemakkelijk. Naomi speelde 6-3 6-3 en ik 6-0 6-3. 
Rond 12 uur begonnen de herenenkels. Douwe speelde de 1e herenenkel tegen Freek Stapel. Bob 
speelde op 2 en moest tegen Bernard Wezeman. Tegen het servicegeweld van de tegenpartij waren 
onze heren niet opgewassen en verloren allebei in 2 sets. 
De tussenstand was 2-2 en de dubbels waren aan de beurt. 
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Naomi en ik speelden tegen Laura en Anna.  Door het aanvallende spel van ons, hadden zij niet 
veel inbreng en werd het dan ook 6-1 6-2. De herendubbel was ondertussen al begonnen. Douwe 
en Bob speelden tegen Bernard en Jasper krol.
Ze hadden net de eerste set verloren en waren al bezig in de 2e set.  Door het slimme spel en hun 
strijdlust wisten Douwe en Bob nog knap deze set winnen. De uitslag was 7-5 2-6 6-0 voor de 
tegenpartij. En dankzij deze belangrijke setwinst hebben wij wel op onderling resultaat gewonnen! 
De mixen moesten alleen nog gespeeld worden en het stond 3-3.  Douwe en ik speelden 1e mix 
tegen Freek en Anna.  We begonnen met een achterstand, maar kwamen goed terug en wonnen 
de 1e set met 6-3 . in de 2e set kwamen we zelfs 5-2 achter te staan, maar doordat wij de moed 
niet opgaven en ons goed aan onze tactiek hebben gehouden, wonnen wij 5 games op een rij en 
wonnen wij deze set dus met 7-5. Het stond 4-3 voor Meppel 3 en Naomi en Bob waren bezig. 
Zij speelden de 2e mix tegen Bernard en Laura.  Door het goede spel van Bernard en Laura konden 
ze geen vuist maken in hun mix. Dit leidde tot de uitlag 6-2 6-2. 
Het was prachtige zomerdag en als afsluiting hebben we nog gezellig met onze tegenstanders wat 
gegeten.  Volgende week spelen we uit tegen Tam. We hopen daar een goed resultaat neer te zetten! 

groetjes Tessa 

12-05-2013 CONSTRUCTION/TAM 1 - BOUWHUIS MEPPEL 3   

YOUR HOSTING MEPPEL 4 ,  3e k lasse

Merle de Vries   Maikel Borg
Anne Rim Romp   Mattheo Knoop
Anastasia Mulder   

05-05-2013 JOURE 1 - YOUR HOSTING MEPPEL 4  2 – 6
12-05-2013 YOUR HOSTING MEPPEL 4 - TAM 2

LIMID/MEPPEL 5 ,  4e k lasse

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

05-05-2013 LIMID/MEPPEL 5 - BARGERES 3  6- 2
12-05-2013 LIMID/MEPPEL 5 - EMMEN 2

   

LIMID/MEPPEL 6 ,  4e k lasse

Melanie Haverkamp  Lawrence Beijer
Daphne Haverkamp  Gijs Feij
Rowena van der Ploeg  Pieter Vink 
 
05-05-2013 LIMID/MEPPEL 6  - RAMELE 1  2 -6

We speelden met z’n vijven thuis tegen het sterke Ramele 1. Dit team stond op de 2e plaats in onze 
competitie. Eerst gingen we ontbijten en daarna inspelen.  Nadat we waren ingespeeld werden 
we bij elkaar geroepen door de plaatsvervangende VCL de heer Silvester Jorna. Hij begon op zijn 
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welbekende wijze de banen te verdelen. En legde hierbij de nadruk dat een baan niet langer dan 
5 minuten leeg mocht zijn. Het resultaat was dat alle teams die dag op tijd klaar waren met hun 
wedstrijden, want alle partijen zijn vlot achter elkaar uitgespeeld.

Wedstrijdverslag:
De dames gingen als eerste  de baan op.  Mijn  enkel speelde ik tegen Nienke Linthorst en de 2e enkel 
speelde Daphne Haverkamp tegen Kim van Esterik.  Ik verloor met 7-5 6-4 en Daphne verloor met 
6-1 6-2 toen kwamen de heren. De  1e enkel speelde Lawrence Beijer en 2e Gijs Feij. Lawrence won 
na een spannende driesetter.  Gijs verloor zijn enkelspel, waardoor de tussenstand 1-3 was. Daarna 
begonnen we met  de dubbels.  In de dames dubbel  speelden Daphne en Melanie Haverkamp. Het 
was een hele spannende wedstrijd de eerste set wonnen ze met 6-3 de tweede set verloren ze met 
6-3 en de derde set werd het 6-6 en moesten ze een tiebreak spelen en die verloren ze helaas na 
een matchpoint te hebben gemist met 11-9. De heren dubbel was ook heel spannend.  De eerste set 
verloren Gijs en Lawrence met 6-7 de tweede set wonnen ze met 7-6 en de derde set wonnen ze 
met 7-5. Super jongens!!!!  Het was 4-2 en na een  rust konden de mixen de baan op.  De 1e  mix 
speelden Lawrence en Melanie en de tweede mix speelden Gijs en ik. Lawrence en Melanie won-
nen de eerste set de tweede set verloren ze uiteindelijk moesten ze  een super tiebreak spelen die 
verloren ze helaas met 10-4. Gijs en ik hadden helaas verloren de eerste set was 5-7 en de tweede 
set was 5-7. Hierdoor werd uiteindelijk de eindstand 2-6.

Na een zware competitiedag hebben we gezellig met de tegenstanders wat gedronken. Ze verlieten 
dan ook als één van de laatsten MLTC. De supporters en sommige spelers genoten hierna  nog van 
de heerlijke kipsaté van Dorien. Volgende week spelen we thuis  tegen TAM en hopen weer op veel 
mensen en supporters op het tennispark.

Groetjes Rowena.

12-05-2013 LIMID/MEPPEL 6  - TAM 6

MEPPEL 7 ,  6e k lasse

Jo-Ann Huzen   Bram Hamelynck
Dane Kisteman   Robin Grit
    Twan Apeldoorn     
     
05-05-2013 SLAGHAREN 1 -  MEPPEL 7  2 – 6
12-05-2013 MEPPEL 7 - GSTC 5

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

05-05-2013 HORESCA MEPPEL 1 - ‘T NYLAN 1  5 – 1
12-05-2013 JEANSPLAZA/ATW 1 - HORESCA MEPPEL 1
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HORESCA MEPPEL Heren 2 ,  4e k lasse
   
Michiel Compagner
Robin Westerhuis
Rob Hofland
Robin Grit

05-05-2013 GLTB 2 - HORESCA MEPPEL 2  5 – 1
12-05-2013 HORESCA MEPPEL 2 - A.Y.R. 1

MEPPEL Heren 3 ,  4e k lasse
   
Jordy Grit
Marijn de Vries
Sam Veltmeijer
Diederik Blaauwhof
 
05-05-2013 STIENS 1 - MEPPEL 3  4 – 2
 
Wij kwamen vorige zondag om 8.50 aan in Stiens, de tegenstanders waren er nog niet en de kantine 
was nog gesloten. Wij begonnen daarom alvast met inspelen. Na een ongeveer 40 minuten inspelen 
ging de kantine open en al snel kwamen onze tegenstanders. We aten een lekkere cake met z›n allen 
en vulden de opstellingen in. We begonnen met de eerste 2 enkels, al snel zagen we dat het goede 
tegenstanders waren. Aan het begin ging het nog gelijk op, maar na een paar games te hebben 
gespeeld nam de tegenstander van alleeij de partijen de overhand. Sam Veldmeijer 2de enkel kon 
helaas niet meer terug komen en verloor met 6-3 6-0. Ook Jordy Grit 1ste enkel kon de wedstrijd 
niet naar zich toe trekken en verloor met 6-3 6-2. Toen gingen de volgende twee enkels op de 
baan ik(Diederik Blaauwhof 3de enkel) speelde niet helemaal zoals ik wilde en verloor uiteindelijk 
met 6-4 6-0. Ook zaten de banen niet mee we speelden op kunstgras en dat vonden we allemaal 
een hele vervelende ondergrond. Marijn de Vries 4de enkel won wel zijn partij, na een stand van 
6-1 4-4 gaf zijn tegenstander de partij op, omdat hij zich niet goed voelde. Diezelfde man speelde 
ook de 2de dubbel tegen mij en Sam, die gaf hij ook op waardoor wij hadden gewonnen en niet 
hoefden te spelen. de 1ste dubbel werd wel gespeeld door Marijn en Jordy. Zij hadden hele goede 
tegenstanders jammer genoeg verloren ze de wedstrijd met 6-2 6-1. Waardoor de totale uitslag 2-4 
was geworden. Nadat alle wedstrijden waren gespeeld, kregen wij nog wat te drinken aangeboden 
en ze hadden allemaal verschillende soorten hapjes meegenomen. Dat was allemaal heel lekker.
Diederik

12-05-2013 FRANEKER 1  - MEPPEL 3
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TAMEK MEPPEL Heren 4 ,  5e k lasse
   
Sytze van der Heijden
Remi Baas
Marko Baas
Martijn Koopman 
Twan Apeldoorn

05-05-2013 TAMEK/MEPPEL 4 - DALEN 1  6 -0

Op zondag 5 mei, de dag die sinds 1945 natuurlijk al feest betekent, konden de jongens van Meppel 
4 er voor hun zelf een extra groot feestje van maken. Ze waren bezig aan een indrukwekkende reeks 
(6-0, 6-0, 5-1) en moesten nu tegen de nummer twee op de ranglijst - Dalen 1 -, een belangrijke 
wedstrijd dus! De omstandigheden om in te spelen waren heerlijk en toen de tegenstanders er waren 
begonnen we na een kop koffie snel te spelen. We begonnen met de dubbels, gezien het aantal 
banen dat we hadden leek ons dat het best. De eerste dubbel werd  een kleine strijd, maar werd na 
ongeveer anderhalf uur spelen toch binnengehaald door Sytse en Martijn. De tweede dubbel stond 
tegelijkertijd te spelen en werd in dezelfde anderhalf uur gewonnen door Marko en Remi, met iets 
overtuigende cijfers maar gezien het feit dat het even lang duurde, zeker niet met minder moeite. 
Tijdens de dubbels bleek één van de tegenstanders zichzelf geblesseerd te hebben en kon dus niet 
meer spelen, hij zou de 2e enkel tegen Remi gespeeld hebben die nu dus al klaar was voor vandaag. 
Bijna meteen hierna gingen Sytse en zijn tegenstander de baan op. De wedstrijd werd getekend 
door zowel fouten als hoogstandjes, en werd na een mooie drie-setter binnengesleept door Sytse, 
4-0 dus al voor Meppel! Martijn begon toen aan zijn partij, in de volle zon had hij geen partij aan 
zijn tegenstander en in iets minder dan een uur was ook deze wedstrijd voor ons. Vlak voor het 
eind van Martijns wedstrijd, had Marko een baan weten te bemachtigen en was begonnen aan de 
laatste wedstrijd voor vandaag. Ook hij in de volle zon, met amper wind, had geen kind aan zijn 
tegenstander en won zijn partij betrekkelijk eenvoudig. We wonnen dus met 6-0 van de nummer 2 
op de ranglijst en hebben zo een gigantische stap richting het kampioenschap gezet. Met nog drie 
speelronden te gaan hebben we nu negen punten voorsprong op de nummer twee, wij hebben er 
het volste vertrouwen in. Dus een dag waarvan wij verwachtten een strijd te moeten leveren, en 
waarvan we blij waren geweest met een gelijkspel, waren we uiteindelijk in minder dan vijf uur 
klaar. Na de tijd nog even gezellig wat gedronken met de tegenstanders en dan weer op naar huis.

Remi Baas

12-05-2013 EMMEN 1 -   TAMEK/MEPPEL 4

EMMELOORD/MEPPEL  1  Jongens
   
Max van Meerwijk
Thijs Spliet
Brian Magnus
Tim Magnus
Kevin van der Ploeg

05-05-2013 EMMELOORD/MEPPEL 1 - DENEKAMP 1  4 - 2
12-05-2013 PAF 1 - EMMELOORD/MEPPEL 1
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SHOEBOX/MEPPEL MIX JEUGD 1
   
Michelle de Haan  Thomas van Maanen
Isabelle Popma  Jeroen Westerbeek 
Mirjam Talen  Tristan Piest
     
5-5-2013 TEN WOUDE 1 - SHOEBOX/MEPPEL 1  2 -6
 
Dag 5: We begonnen de dag met een heerlijk ontbijt bij Tristan thuis, waarna we in de auto stapten 
richting Heerenveen. Toen we daar waren en de wedstrijden hadden ingedeeld begonnen we met 
alle singels want we hadden de luxe dat we 4 banen tot onze beschikking hadden. Michelle speelde 
tegen Noa waarvan ze in de auto zei nog nooit gewonnen te hebben. Isabelle haar tegenstander was 
ook een bekende, het was haar dubbelpartner. Michelle begon sterk en won de eerste set met 6-1 
ook de 2e set was ook voor haar maar die was een stuk spannender(7-6). Isabelle begon ook goed. 
Zij won de eerste set met 6-3, de tweede set ging wat minder goed en die verloor ze met 5-7. Geluk-
kig ging het daarna beter en won ze de 3e set met 6-1. Tristan won zijn singel met 6-1 6-0.Thomas 
won ook zijn singel met 6-2 6-0. Jeroen en Tristan speelden daarna de herendubbel die ze met 6-3 
6-0 wonnen. Michelle en ik speelden de damesdubbel die we verloren met 6-3 6-7 3-6. Isabelle en 
Thomas speelden de 1e mix, de eerste set wonnen ze  met 6-3, in de 2e set was de concentratie 
een stuk minder en deze werd verloren met 1-6. De supertiebreke wonnen ze met 11-9. De 2e mix 
speelden Jeroen en ik, we verloren met 4-6 4-6. In totaal hebben we gewonnen met 6-2. Als afsluiter 
gingen we met z`n allen bij Isabelle zwemmen en eten. Het was een gelaagde en gezellige dag!     
  
Groetjes Mirjam Talen 

12-05-2013 SHOEBOX/MEPPEL 1 - DE WEIDE 1

TAMEK/MEPPEL MIX JEUGD 2
   
Loes Arts   Harald Koopman
Daphne van Meerwijk  
Wietske Visser  Jordy van Urk
      
05-05-2013 TAMEK/MEPPEL 2 - EMMEN 2  6 -2
12-05-2013 COEVORDEN - TAMEK/MEPPEL 2

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

05-05-2013 HATTEM 1 - DE WHEEM MEPPEL 1  5 -1
12-05-2013 ZWARTSLUIS 1 - DE WHEEM MEPPEL 1

U
it

s
la

g
e

n
 e

n
 p

ro
g

ra
m

m
a



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

Zaterdag

MEPPEL MIX T/M 14
   
Anne Mart Kleijn  Noud Hamelynck
Chantal van der Werf Thomas Rous
    
11/5/2013 TEN BOER 1 - MEPPEL 1

Groene Compet i t ie  Woensdagmiddag

MEPPEL 1
   
Janiek de Rijke
Vincent Schadee

08-05-2013 MEPPEL 1 - EMELWERTH 1

MEPPEL 2

Hugo Timmerman
Arianne Zwart

08-05-2013 MEPPEL 2 - DEDEMSVAART 1

MEPPEL 3
   
Joep van Seeventer
Ivo de Vries
Thomas Rugers

08-05-2013 SLAGHAREN 1 - MEPPEL 3

MEPPEL 4

Peter Houtsma
Nick Koster
Sybren Pol 

08-05-2013 NAGELE 2 - MEPPEL 4
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