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Van de  redact ie

Gelukkig hebben we deze keer weer wat wedstrijdverslagen gekregen dus kunt u weer lezen. 

Het verslag van de dames van de dinsdag stond niet in de vorige Info maar nu gelukkig wel!

Vandaag begint ook een vervolgverhaal. McDonald’s is al jarenlang trouwe sponsor van MLTC. In 
deze en volgende Info’s leest u iedere keer een verhaal over McDonald’s. Erg leuk om eens te lezen 
hoe het er bij McDonald’s aan toe gaat.
Vergeet u ook onze ontbijtsponsoren niet? 

In week 29, vanaf 14 juli, wordt weer het buitentoernooi georganiseerd. De naam is veranderd in 
lMeppel Open ACTUEEL RATING TOERNOOI 2014. Een actueel rating is een toernooi waarbij wordt 
ingeschreven in Heren of Dames Enkel en waarbij de poules later worden bepaald op basis van de 
actuele rating en niet op speelsterkte. Schrijf allemaal in voor dit toernooi!

Sportgroeten.

Redactie
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Sponsors  van  ons  ontb i j t

Kantinebeheer M.L.T.C.

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

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

D. FIJNHEER
Gedipl. Voetverzorger

J. Steenstraat 23
7944 TZ  MEPPEL
Tel. 0522 - 241042
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Internetbureau

www.interwijs.nl

Webshops

Websites

Internet marketing

Algemeen

Wij van McDonald’s Meppel zijn al 18 jaar sponsor van MLTC en het leek ons leuk om jullie het een 
en ander te vertellen over ons.
Want een bedrijf dat kan groeien naar meer dan 30.000 vestigingen in de wereld daar zit een verhaal 
achter. De redactie van dit clubblad was direct geïnteresseerd. Zo kan een ieder de komende weken 
lezen hoe het is ontstaan en waar McDonald’s voor staat.

De Geschiedenis :

In het begin van de jaren vijftig beheren de gebroeders Dick en Mac McDonald een klein, maar 
populair hamburgerrestaurant in San Bernardino, Californië. De basis voor hun succes: de gasten 
worden snel en vriendelijk bediend, de producten (Hamburgers, Franse Frietjes en Milkshakes) zijn 
van hoge kwaliteit en het restaurant en de omgeving zijn altijd brandschoon.

Ray Kroc, die als verkoper van milkshakemachines de gebroeders McDonald bezoekt, is onder de 
indruk van de populariteit van het restaurant en heeft het gevoel dat dit nieuwe type restaurant 
nog veel meer mensen kan aanspreken. In 1954 sluit Kroc een contract met de beide broers af 
waarmee hij het recht overneemt om hun restaurantformule tot verdere ontwikkeling te brengen. 
Op 15 april 1955 opent Kroc zijn eerste McDonald’s restaurant in Des Plaines, Illionois. In 1955 
wordt ook McDonald’s Corporation opgericht.

McDonald ’s  in  Neder land:

Op 21 augustus 1971 wordt het eerste Nederlandse McDonald’s restaurant geopend in Zaandam. 
Naast de Hamburger staan ook Appelmoes, de McKroket, Kip Superbout en zelfs Erwtensoep op 
het menu. In de beginjaren worden de restaurants vooral gevestigd in de stadscentra. Het aantal 
McDonald’s restaurants groeit gestaag. Al snel worden ook restaurants en buitenwijken van grote 
steden en in de regio langs doorgaande wegen geplaatst. In 1987 wordt in Huis ter Heide de eerste 
McDrive in Nederland geopend. In 2000 wordt in Barneveld het 200ste restaurant geopend. Op dit 
moment zijn er 236 McDonald’s restaurants in Nederland, waarvan 150 met een McDrive. 

In het volgende artikel kunnen jullie lezen over kwaliteit bij McDonald’s

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!

Heerengracht 3   Meppel

0522 - 25 26 26

Voor al uw inlijstwerk 
en al uw kunstschilders-

benodigdheden

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.

The Story  o f 
McDonald ’s  dee l  1
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Jumbo Het Vledder

Het Vledder 1, Meppel

Tel. 0522 - 45 81 60

Jumbo Rembrandtlaan 

Rembrandtlaan 12, Meppel

Tel. 0522 - 48 81 60

Hallo

Praktijk voor 
Sportfysiotherapie
Manuele Therapie
Medisch Fitness

Meppel

www.mltc.nl

KNLTB Landel i jk , zondag
BSpaas/Meppel  1    1e k lasse ,  afdel ing 0014

1 T.C. Bathmen 1 5 30

2 Meppeler L.T.C. 1 5 26

3 L.T.V. De Bontekoe 1 4 17

4 A.L.T.V. Tepci 1 4 15

5 T.C. Berg en Bosch 2 4 12

6 T.V. Heerhugowaard 2 3 10

7 T.C. Bemmel 1 3 9

8 G.L.T.V. Cream Crackers 1 4 9

Dide Beijer   Floris Kilian  
Arianne Hartono  Erik Dallinga  
Joany Pontjodikromo Bart van Leijsen

06-04-2014  BSpaas/Meppel  1  - ALTC Tepci 1  4 - 4
13-04-2014 T.V. Heerhugowaard2 - BSpaaS/Meppel1  3 - 5
04-05-2014 BSpaaS/Meppel 1  - T.C. Bemmel 1  7 – 1
11-05-2014 L.T.V De Bontekoe 1 - BSpaaS/Meppel 1  4 – 4
18-05-2014 T.C. Berg en Bosch 2 - BSpaas/Meppel 1  6 – 2

De vijfde speeldag stond de uitwedstrijd naar Berg en Bosch in Apeldoorn op het programma, we 
moesten in Barneveld spelen omdat er gedoe was met het park in Apeldoorn,

Eindelijk een lekkere dag met mooi weer dus we konden er tegen aan. Om 10 uur begonnen de 
dames enkel van Arianne en Dide, Dide had een goed meisje tegenover zich die bijna geen fout 
maakte dus die verloor deze helaas, Arianne won in 3 sets na een stroeve start. Toen de mannen 
de banen op, Met Erik en Bart, Bart verloor helaas zijn wedstrijd na een goed begin, maar verloor 
het net op wat slordigheden, Erik speelde een foutloze wedstrijd en tikte Lupescu de baan af, Super 
wedstrijd, en vooraf misschien niet verwacht. Toen de dames dubbel de baan van Joany en Dide 
deze speelde een prima wedstrijd en lieten de twee tegenstanders alle hoeken van de baan zien, De 
heren dubbel bestond uit Bart en Floris, dit was een steady dubbel en vooral goed scherp gebleven 
de hele wedstrijd. Met een voorsprong van 4-2 gaan we de mixen in. Iedereen met een hartstikke 
verbrand gezicht en beetje moe van de zon. Gingen de twee mixen er volle bak tegenaan om met 
6-2 terug te gaan naar Meppel, Joany en Erik begonnen nog niet helemaal scherp, maar werden op 
tijd wakker en wonnen deze wedstrijd redelijk makkelijk, Arianne en Floris begonnen heel goed aan 
hun wedstrijd, maar zakte toen even weg en werd het nog even spannend in de eerste set, maar op 
de belangrijke momenten stonden ze er weer. en trokken de de wedstrijd naar zich toe, 6-2 prima 
uitslag  op zoon mooie dag. Toen de dag nog even goed afgesloten bij de KFC.

Super dag uiteindelijk met weer alle dubbels gepakt.

Volgende week tegen Groningen thuis door knallen en een mooie uitslag neerzetten!

Go MEPPEL!!!!!

25-05-2014 BSpaaS/Meppel 1  - G.L.T.V. Cream Crackers 1
01-06-2014 BSpaaS/Meppel 1  - T.C. Bathmen 1
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ADAM MENSWEAR
Hoofdstraat 1 
MEPPEL
Tel. 0522-252496

 

www.mcdonalds.nl

BSpaas/Meppel  2    2e k lasse ,  afdel ing 0023

Naomi de Hart   Mattheo Knoop
Annelou Nab   Bob Resink

1 Tam 1 5 30

2 T.V. Woolderes 1 5 21

3 T.C. ‘t Nylân 1 4 20

4 G.L.T.V. Cream Crackers 2 4 17

5 Meppeler L.T.C. 2 4 14

5 L.T.V. Lelystad 1 4 14

7 K.J.L.T.C. 1 4 13

8 A.T.V. De Hertenkamp 1 4 7

06-04-2014  BSpaas/Meppel  2  - TV Woolderes 1  4 - 4
13-04-2014 Tam 1   - BSpaaS/Meppel 2  1 - 7
04-05-2014 BSpaaS/Meppel 2  - G.L.T.V. Cream Crackers 2 6 - 2
11-05-2014 A.T.V. de Hertenkamp 1 - BSpaaS/Meppel 2  Afgelast inh 29-5
18-05-2012 L.T.V. Lelystad 1  - BSpaas/Meppel 2  5 - 3

Competitie dag 5:
Op de 5e speeldag van de competitie speelde Meppeler L.T.C. 2 uit bij het altijd gezellige LTV Lelystad. 
Het was een zonnige en warme dag, oftewel een perfecte dag om te tennissen. Zoals gewoonlijk 
begon de dag met de damesenkel. Op de 1e enkel positie speelde voor MLTC Annelou Nab, die een 
lastige tegenstander tegenover haar zag staan. De harde groundstrokes van Annelou haalden maar 
weinig uit, aangezien elke bal bijna terugkwam en ze door slice backhands en dropshots uit haar 
spel werd gehaald. Op de 2e enkel positie speelde Evelien Strijker, die zoals gewoonlijk met erg 
veel passie en vechtlust op de baan stond. Met hoge ballen, afgewisseld met dodelijke backhands 
langs de lijn en volleys wist de tegenstander van Evelien zich geen raad. Na ongeveer anderhalf uur 
waren Evelien en Annelou precies tegelijk klaar, en waar Evelien haar partij eenvoudig won, moest 
Annelou het hoofd buigen voor haar tegenstander.
Hierna was het tijd voor de heren. Bob Resink ging als eerste de baan op, omdat de andere baan 
gedeeld moest worden en we daar dus even geen gebruik van konden maken. Bob werd gelijk zwaar 
onder druk gezet en probeerde alles om zijn tegenstander te ontregelen en het hem moeilijk te 
maken, maar uiteindelijk waren de zware en snelle ballen te goed en al snel kon hij zijn tegenstander 
de hand schudden. Hierna was Mattheo Knoop aan de beurt, die met zijn vastheid en oneindige 
vechtlust weer een plaag was voor zijn tegenstander. Na een goede wedstrijd met veel lange rallies 
op hoog niveau, was het Mattheo die na 2 sets de felicitaties in ontvangst mocht nemen en dus 
het 2e punt voor MLTC binnensleepte. De damesdubbel was inmiddels ook begonnen, maar Naomi 
de Hart en Annelou hadden het zwaar tegen de ervaren dames van LTV Lelystad. Beide dames 
leken niet lekker in de wedstrijd te zitten en al snel werd de wedstrijd verloren. Ondertussen waren 
Mattheo en Bob begonnen aan hun herendubbel. Van tevoren werd dit bestempeld als een lastige 
wedstrijd, maar ondanks dat dit hun eerste keer samen dubbelen was, hebben ze met tactisch spel 
de wedstrijd toch vrij makkelijk met 6-4 6-1 binnengehaald. Het was na de enkels en dubbels dus 
3-3 in de totale stand. Omdat Evelien een schouderblessure had en Annelou last had gekregen van 
haar knie, moest de 2e mixdubbel worden opgegeven, waardoor MLTC automatisch al met 4-3 
achterstond. En dus was het de taak aan Naomi en Bob om het gelijkspel voor MLTC alsnog binnen 
te slepen. Tegen een ervaren en goed team aan de overkant werd de 1e set met 6-2 verloren, maar 
in de 2e set wisten Naomi en Bob toch af en toe een antwoord te vinden op het goede spel van de 
tegenstanders en kwamen ze zelfs met 5-4 voor. Dit goede spel konden ze alleen niet vasthouden 
en dus werd de 2e set met 7-5 verloren.
In totaal won LTV Lelystad met 5-3 van MLTC, dat stevig in de middenmoot staat en dus op de 
goede weg lijkt te zijn voor lijfsbehoud!

25-05-2014 BSpaaS/Meppel 2  - T.C. Nylãn 1
01-06-2014 K.J.L.T.C. 1  - BSpaaS/Meppel 2  
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Twilight Promotie
Plasweg 82-84 IJsselmuiden (038) 33 276 87

www.twilightpromotie.nl 
info@twilightpromotie.nl

• Sportprijzen,
   altijd rondom 2000 bekers op voorraad
• Biljart- en Dartartikelen,
• Alles voor vlaggen en masten,
• Lichtreclame, tijd- en temperatuurdisplay’s
• Reclameborden – stickers, plakteksten,
• Relatiegeschenken, agenda’s, kalenders,
• Ballonnen, helium, springkussens,
• Abrahams , Sara’s, Ooievaars. 

Er gaat een wereld 
voor u open!

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

www.mltc.nl

Verkeersschool  Eddie  Bouwhuis/Meppel  3   4e k lasse ,  afdel ing 0060 
 
Dona Coman   Gijs Feij
Daphne Haverkamp  Nathan Strijkert
Melanie Haverkamp  Pieter Vink

1 D.L.T.C. - Drachten 1 5 25

2 Meppeler L.T.C. 3 4 25

3 Veracket 4 5 20

3 Z.T.C. De Pelikaan 1 5 20

5 L.T.V. De Bontekoe 2 4 19

6 K.J.L.T.C. 3 5 19

7 Nomi 1 5 10

8 T.V. Ramele Raalte 1 3 7

06-04-2014 Eddie Bouwhuis/Meppel  3 - Nomi 1 7 - 1
13-04-2014 D.L.T.C.-Drachten 1 - Eddie Bouwhuis/Meppel 3 2 - 6
04-05-2014 Eddie Bouwhuis 3 - L.T.V. De Bontekoe 2 6 - 2
11-05-2014 T.V. Ramele Raalte 1 - Eddie Bouwhuis/Meppel 3 4 – 0 gestaakt 
18-05-2014 Eddie Bouwhuis/Meppel 3 - K.J.L.T.C  3 6 – 2

Om 10 uur zijn de dames op de baan gestapt. Daphne en Dona hadden het makkelijk ze wonnen 
allebei in 2 sets. Daarna kwamen de heren en die hadden het wel een stuk moeilijker. Nathan 
maakte het erg spannend maar won gelukkig in 3 sets. Maar helaas verloor Gijs in 2. Meppel stond 
na de enkels met 3-1 voor. Daarna kwamen de dubbels. Die werden allebei in 3 sets gewonnen. 
Toen kwamen de mixen aan de beurt. Gijs en Melanie wonnen die van hun maar jammer genoeg 
verloren Pieter en Dona. Het was een lange dag met lange wedstrijden maar gelukkig was het mooi 
weer en Meppel won ook met 6-2.

Dona

25-05-2014 Z.T.C. De Pelikaan  - Eddie Bouwhuis/Meppel 3
01-06-2014 Eddie Bouwhuis/Meppel 3 - Veracket 4
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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

Wolds t raa t  44-46 

Meppe l 

Te l .  0522 252505

www.eleveldschoenen.nl

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

www.mltc.nl

L imid/Meppel  4    5e k lasse ,  afdel ing 0096

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

1 Nomi 2 5 29

2 Meppeler L.T.C. 4 5 26

3 Tam 7 4 22

4 L.T.V. De Bontekoe 3 5 20

5 R.E.O. 3 5 19

6 T.V. De Molen Leeuwarden 2 5 18

7 Veracket 7 4 14

8 T.C. Lauswolt 1 5 4

06-04-2014  Veracket 7   – Limid/Meppel 4   2 - 6
13-04-2014 Limid/Meppel 4  - Tam 7    5 - 3
21-04-2014 Nomi 2   - Limid/Meppel 4   4 - 4
11-05-2014 Limid/Meppel 4  - T.V. De Molen Leeuwarden 2 5 – 3
18-05-2014 T.C. Lauswolt 1  - Limid/Meppel 4   6 – 2

TC Lauswolt – Meppel 4 

Op zondag 18 mei werden we verwacht in het Friese dorpje ‘Beetstersweach’, aldus onze tegen-
standers. Een klein knus parkje met enkel wat tennisbanen. In plaats van de gebruikelijke werkwijze 
werd er begonnen met beide herenenkels gespeeld door Mark en Peter. Terwijl de mannen zich 
onder de warme temperatuur in het zweet werkten konden Elise en Jo-Ann heerlijk genieten van 
het zonnetje waar we al die zondagen al op gewacht hadden. Peter ging als de brandweer en won 
zijn potje met 6-2 6-2. Top! Mark won de eerste set met 6-2 waarna hij ook de tweede set knap 
binnen heeft gehaald met 6-4 ondanks het goede spel van de tegenstander. Klokslag 12 uur stond 
het 2-0 voor Meppel. 
Nu was het de beurt aan de dames om hun partijen met goed gevolg af te leggen. De altijd relaxte 
Jo-Ann was ook vandaag niet gek te maken door het Friese volk dat inmiddels ook wakker geworden 
was en zich had gesetteld op de tennisbaan om hun mensen aan te moedigen. De eerste set ging 
met 6-1 naar Jo-Ann. In de tweede set barste de strijd los en viel het op dat deze Friezen niet op 
hun mondje waren gevallen en graag de discussie aangingen. Maar ook nu bleef Jo-Ann heerlijk 
rustig en pakte ze de tweede set met 6-4. Goed gedaan! 
Op de andere baan stond het kleine Serneetje zich uit de naad te sjouwen om de afgevuurde ballen 
van de tegenstander te vangen. Deze ietwat ‘oudere’ dame zou als beroep vis kunnen verkopen 
op de markt. Het enorme volume dat ze produceerde was niet goed voor de gehoorgang van de 
rest van het tennispark. In het heetst van de strijd werden de geproduceerde decibellen als maar 
groter uit frustratie waardoor Elise er lachend met de punten vandoor ging. De set werd uiteindelijk 
gewonnen met 6-4. Ook in de tweede set ging het gelijk op en werd het geschreeuw nog luider 
tot grote frustratie bij Elise. Het stoom kwam haar nog net niet uit de oren stomen. Bij 5-6 achter 
en de tegenstandster aan service leek het spannend te worden maar kreeg Elise de game cadeau 
met 4 dubbele fouten. Daarvoor nog hartelijk bedankt! In de tiebreak kreeg Elise het voor elkaar 
haar tegenstandster de bloeddruk flink op te jagen waardoor ze de tiebreak lachend won. Mijn 
complimenten Elise! (al zeg ik het zelf) Kortom 4-0 voor Meppel. 
De herendubbel werd gespeeld door Mark en Peter. Het was een spannende pot met veel gediscus-
sieer over allerlei niet belangrijke dingen op de tennisbaan. De mannen hielden stand en wonnen de 
wedstrijd met 7-6 6-4. Vervolgens was de damesdubbel een lastigere opgave en deze werd helaas 
verloren met 7-5 6-4. Tussenstand 5-1 voor Meppel met beide mixes nog op het programma. De 
mixen werden gespeeld door Elise/Mark en Jo-Ann/Peter. 
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Inmiddels waren de Friese supporters al begonnen aan de pimpel met als gevolg nog meer gehoor-
schade aan het eind van de dag. Mark en Elise gingen flitsend van start en wonnen de eerste set 
met 6-2. In de tweede set liep het ook op rolletjes en stonden Mark en Elise al snel met 5-0 voor. 
Tot onze vreugde hadden we het publiek mooi rustig. Totdat de tegenstanders een blikje Redbull 
dronken en werkelijk vleugels kregen, evenals het publiek. In no-time stond het 5-4. Toen was het de 
beurt aan Elise om de wedstrijd uit te serveren. Met haar leuke service-volley-ontregel combinatie 
werd de game op love gewonnen. 6-1 voor Meppel! Goed werk dus. 
Peter en Jo-Ann hadden het moeilijk met twee taaie tegenstanders. Knap werd de eerste set ge-
wonnen met 7-5! De tegenstanders kregen in de tweede set de overhand en wonnen deze met  
6-1. In de super-tiebreak konden Jo-Ann en Peter niet veel inbrengen tegen enkele geweldige ser-
vices van de tegenstanders waardoor al snel punten verstreken. Deze super-tiebreak werd helaas 
verloren. Ondanks het verlies toch goed geknokt. Einduitslag 6-2 winst voor Meppel. Kortom een 
warme, gezellige en luidruchtige dag. Even na achten keerden we weer huiswaarts met suizende, 
toeterende en dichtzittende oren! 
Vriendelijke groet uit Hardenberg, Elise Serné. 

25-05-2014 Limid/Meppel 4    - R.E.O 3
01-06-2014 L.T.V. De Bontekoe 3  - Limid/Meppel 4

Tamek/Meppel  5    7e k lasse ,  afdel ing 0170

Loes Arts   Harold Koopman    
Daphne van Meerwijk Arjan Wiegmink
Mirjam Talen

1 T.V. Gramsbergen 1 5 33

2 T.V. Akkrum 1 5 31

3 Meppeler L.T.C. 5 5 26

4 Dedemsvaartse T.C. 1 5 22

5 G.L.T.V. Cream Crackers 8 5 1

6 T.C. De Sanjes 1 5 15

7 T.C. Lauswolt 2 5 9

8 Groninger Lawn Tennis Bond 8 5 5

06-04-2014  T.V. Akrum  – Tamek/Meppel 5  8 - 0
13-04-2014 Tamek/Meppel 5  - Groninger L.T.B 8  7 - 1
21-04-2014 T.C. De Sanjes 1 - Tamek.Meppel 5  4 - 4 
11-05-2014 Tamek/Meppel 5  - T.C. Lauswolt 2  7 – 1
18-05-2014 Tamek/Meppel 5  - G.L.T.V. Cream Crackers 8 8 – 0

25-05-2014 T.V. Gramsbergen 1  - Tamek/Meppel 5
01-06-2014 Tamek/Meppel 5  - Dedemsvaartse T.C. 1   
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Shoebox/Meppel  6    7e k lasse ,  afdel ing 0175

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

1 T.C. Elburg 1 5 29

2 Meppeler L.T.C. 6 4 24

3 Franeker Tennis Club 1 4 17

4 A.T.C. Dronten 1 5 17

5 A.T.C. Emelwerth 1 3 14

6 Wezepse T.C. 2 3 8

7 L.T.V. De Bontekoe 7 4 0

06-04-2014  Shoebox/Meppel 6  - Franeker Tennisclub 1  5 – 3
13-04-2014 VRIJ  
23-04-2014 Shoebox/Meppel 6  - T.C. Elburg 1   6 - 2
11-05-2014 A.T.C. Dronten 1  - Shoebox/Meppel 6  5 – 3
18-05-2014 L.T.V. De Bontekoe 7 - Shoebox/Meppel 6  8 – 0

17-5-2014  L.T.V. De Bontekoe 7 – Shoebox/Meppel 6
Om 8 uur hebben wij verzameld bij Thomas om met z’n allen heerlijk uitgebreid te ontbijten. Tijdens 
de rit naar Leeuwarden is volop gespeculeerd over de kansen op kampioenschap en de strategie voor 
deze speeldag. In Leeuwarden werden wij verwelkomd door een deel van het team van De Bontekoe, 
dat voor het eerste jaar competitie speelt. Het was heel zonnig en dus prima tennis-weer! We zijn 
begonnen met de dames-dubbel en een heren-enkel. Beide wedstrijden werden ruim gewonnen; 
tussenstand 2-0. Daarna zijn de dames-dubbel en nog een heren-enkel gespeeld (gelukkig kwam er 
nog een teamlid van De Bontekoe het team versterken!) en weer werd ruim gewonnen; tussenstand 
5-0. Na de gewonnen heren-dubbel (tussenstand 6-0) kregen wij de lunch aangeboden van De 
Bontekoe. Dat was super en lekker! Tenslotte hebben wij de mixed-dubbels tegelijkertijd gespeeld. 
Daarin was de tegenstand groter dan verwacht, maar uiteindelijk hebben wij alles gewonnen in 
twee-setters. Eindstand: 8-0 en onze kansen op kampioenschap zijn weer vergroot!

25-05-204 Shoebox/Meppel 6  - A.T.C. Emelwerth 1
01-06-2014 Wezepse T.C. 2  - Shoebox/Meppel 6
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Yourhost ing/Meppel  1    3e k lasse  Heren,  afdel ing 0536

Ronald Blei
Nick Doorten
Olav Doorten  geblesseerd
Stijn Slump

1 Tennis- en Squashclub Haren 1 4 20

2 T.V. De Bosbaan - Vroomshoop 1 4 15

3 Z.L.T.B. 2 4 14

4 T.C. ‘t Nylân 1 4 13

4 Meppeler L.T.C. 1 4 13

6 T.C. Nienoord 1 4 9

7 G.L.T.V. Cream Crackers 2 4 8

8 Groninger Lawn Tennis Bond 1 4 4

06-04-2014  GLTV Cream Crackers 2 - Yourhosting/Meppel 1 2 - 4
13-04-2014 Yourhosting/Meppel 1 - Tennis en Sqashclub Haren 1 3 - 3
21-04-2014 T.V. De Bosbaan 1 - Yourhosting?meppel 1 3 - 3
11-05-2014 Yourhosting/Meppel 1 - T.C. ‘t Nylãn 1 afgelast inh 29-5
18-05-2014 Yourhosting/Meppel 1 - Z.L.T.B. 2 3 – 3

25-05-2014 T.C. Nienoord 1 - Yourhosting/Meppel 1
01-06-2014 Groninger L.T.B. 1 -Yourhosting/Meppel 1

 

Yourhost ing/Meppel  2    4e k lasse  Heren,  afdel ing 0563

Jordy Grit
Sytze van der Heijden
Patrick Sanders
Marijn de Vries

1 Meppeler L.T.C. 2 5 24

2 T.V. Spitsbergen 2 5 22

3 Drijver’s T.C. 3 5 18

4 T.V. Hooglanderveen 1 3 12

5 Nijkerkse T.C. 2 4 12

6 T.C. Sprenkelaar 2 4 9

7 E.T.V. De Helster 1 4 4

8 K.J.L.T.C. 2 4 1

06-04-2014  Drijver’s TC 3  - Yourhosting/Meppel 2  2 – 4
13-04-2014 Yourhosting/Meppel 2 - T.V. Spitsbergen 2   4 – 2
21-04-2014 T.V. Hooglanderveen 1 - Yourhosting/Meppel 2  1 - 5
11-05-2014 Yourhosting/Meppel 2 - Nijkerkse T.C. 2   6 – 0

Om Kwart over acht hebben wij allen Sytse , Jordy, Marijn en Patrick afgesproken om het gesponsorde 
Jumbo ontbijt tot ons te nemen, dit was zeer goed georganiseerd en lekker:)
Na dit heerlijke ontbijt hebben wij met ons volle buik ingespeeld, onze tegenstander Nijkerk TC2 
arriveerde om 9.45.



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

Z
o

n
d

a
g

c
o

m
p

e
ti

ti
e

Wij hadden een belangrijke dag te spelen omdat wij mee dingen om kampioen te worden in de 
4e klasse

Wij hebben de volgende opstelling gemaakt:
singel: 1e singel: Jordy Grit . 2e singel Marijn de Vries. 3e singel Patrick Sanders. 4e singel Sytse 
van der Heijden.
dubbel: 1e Jordy Grit & Marijn de Vries. 2e Patrick Sanders & Sytse van der Heijden.

Jordy Grit:
Deze man is in super vorm, hij heeft echt gehakt gemaakt van zijn tegenstander, de setstanden 
waren maar liefs 6-0 6-0 en binnen drie kwartier ging zijn tegenstander met zijn racket in zijn tas 
al mopperend van de baan (de tegenstander vertelde mij dat hij nog nooit zo snel van de baan is 
geveegd)  dus een goede kennismaking met onze Jordy :)

Marijn de Vries:
na het inspelen hoorde ik Marijn nog wel even zeggen tegen mij (Patrick) deze is best wel goed.  maar 
het herenteam 3 is dit jaar erg sterk en Marijn heeft zijn tegenstander echt alle hoeken van de 
binnenbanen laten zien, ook deze tegenstander had geen schijn van kans tegen Marijn, na twee 
singels stonden wij in 2 uur tijd al op 2-0  de setstanden zijn 6-1 6-3

Patrick Sanders
Ja wat kan ik over mezelf zeggen, niet veel dus. ik heb een redelijke wedstrijd gespeeld. de standen 
waren 6-0 6-2 en we komen voor op 3-0

Sytse van der Heijden:
onze Sytse komt langzaam in zijn spel, het is een langzame competitie starter, en zonder gemopper 
heeft hij zijn wedstrijd in stijl gepeeld. zijn tegenstander heeft zijn zolen versleten van schoenen 
omdat Sytse weer eens een spelletje met zijn tegenstander aan het spelen was. na een uur spelen 
kwam zijn tegenstander met veel zweet op zijn voorhoofd van de baan met een dikke nederlaag.. 
de stand is nu 4-0 in wedstrijden.  setstanden 6-2 6-1

Dubbel 1 Jordy Grit & Marijn de Vries
een gevecht tussen 4 kemphanen de gemoederen liepen soms hoog op, Gelukkig spelen Jody en 
Marijn al jaren samen en kluste zij de klus in drie sets.  standen (6-2)(4-6)(7-6)
we staan in wedstrijden voor met 5-0

Dubbel 2 Sytse van der Heijden en Patrick Sanders
ik had het geluk dat ik met Sytse mag dubbelen, de gehele zondag was hij in een bloed vorm, ik 
speelde erg slecht, na twee sets harken van mij en toptennis van Sytse hebben wij deze dubbel toch 
positief afgesloten. Goed gedaan Syts:)
de setstanden zijn (6-3)(6-1)

Heren 3 heeft op moederdag met 6-0 gewonnen.

als captain wil ik mijn trots uitspreken dat ik als oudje mag deelnemen aan dit mooie herenteam.
MANNEN: op naar de 3de klasse in 2015

met vriendelijke sportgroet,
Patrick Sanders Herenteam 3.

18-05-2014 Yourhosting/Meppel 2 - E.T.V.De Helster1  5 – 1

25-05-2014 T.C. Sprenkelaar 2  - Yourhosting/Meppel 2
01-06-2014 Yourhosting/Meppel 2 - K.J.L.T.C. 
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Yourhost ing/Meppel  3    4e k lasse  Heren,  afdel ing 0560

Twan Apeldoorn
Marko Baas
Mylan Kalaba
Martijn Koopman

1 T.C. Dokkum 1 4 20

2 T.V. Stiens 1 4 16

3 Gaasterland 1 4 13

4 Aduarder T.C. 1 3 12

5 T.V. Galefjild 1 3 7

6 Meppeler L.T.C. 3 4 7

7 A.Y.R. 1 4 3

06-04-2014  Aduarder TC 1  - Yourhosting/Meppel 3 2 - 4 
13-04-2014 Yourhosting/Meppel 3 - T.V. Galefjild 1  1 – 5
21-04-2014 Gaasterland 1  - Yourhosting/Meppel 3 5 - 1
11-05-2014 Yourhosting/Meppel 3 - T.V. Stiens 1  1 – 5
18-05-2014 Yourhosting/Meppel 3 - T.V. Joure 2  Niet gespeeld team van Joure 

is teruggetrokken uit de com-
petitie.

25-05-2014 A.Y.R. 1   - Yourhosting/Meppel 3
01-06-2014 Yourhosting/Meppel 3 - T.C. Dokkum 1

Kidszone/Meppel  1      Jongens 11 t /m 17  2e  k lasse ,  afdel ing 3021

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

1 T.V. Rolde 1 5 21

2 Meppeler L.T.C. 1 4 20

3 G.L.T.V. Cream Crackers 1 5 18

4 A.T.V. De Hertenkamp 1 3 12

5 H.T.V. Ten Woude 1 4 10

6 Zuidlaarder T.C. 1 3 5

6 Drijver’s T.C. 1 3 5

8 T.C. Nienoord 1 5 5

06-04-2014  Kidszone/Meppel 1  - TV Rolde 1  4 - 2
13-04-2014 Zuidlaarder T.C. 1  - Kidzone/Meppel 1 1 - 5
21-04-2014 Kidszone/Meppel 1  - G.L.T.V. Cream Crackers 1 5 - 1
11-05-2014 H.T.V. Ten Woude 1  - Kidszone/Meppel 1 afgelast inh 29-5
18-05-2014 Kidszone/Meppel 1  - T.C. Nienoord 1  6 – 0

25-05-2014 Drijver’s T.C.  - Kidszone/Meppel 1
01-06-2014 A.T.V. De Hertenkamp 1 - Kidszone/Meppel 1
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De Wheem/Meppel  2   Jongens 11 t/m 17 4e klasse, afdeling 3086

Joris Feij
Jasper Kroes
Floris Popma
Thomas Rous
Jerry Zandstra

1 T.C. Ommen 1 5 20

2 Meppeler L.T.C. 2 3 18

3 T.V. Denekamp 3 5 18

4 Smash 1 4 16

5 T.C. ‘t Weusthag 1 4 7

6 T.V. De Bosbaan - Vroomshoop 1 4 3

7 A.T.W. 2 3 2

06-04-2014  De Wheem/Meppel 2 - Smash 1  6 - 0
13-04-2015 T.V. De Bosbaan  - De Wheem/Meppel 2 0 - 6 
21-04-2014 De Wheem/Meppel 2 - TC. ’t Weusthag 1  6 - 0
11-05-2014 A.T.W. 2   - De Wheem/Meppel 2 afgelast 28-5
18-05-2014 VRIJ

25-05-2014 De Wheem/Meppel 2 - T.C. Ommen 1
01-06-2014 T.V. Denekamp 3  - De Wheem/Meppel 2

Kidszone/Meppel 1  Jeugd gemengd 11 t/m 14 2e klasse,  afdeling 4023

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

1 L.T.V. De Bontekoe 1 5 23

2 L.T.C. De Kalkwijck 1 4 18

3 H.T.V. Ten Woude 1 5 7

4 Meppeler L.T.C. 1 4 6

06-04-2014  LTV De Bontekoe 1  - Kidszone/Meppel 1  5 - 1
13-04-2014 Kidszone/Meppel 1  - L.T.C. De Kalkwijk 1  1 - 5
21-04-2014 Kidszone/Meppel 1  - H.T.V. Ten Woude 1  2 - 4
11-05-2014 Kidszone/Meppel 1  - L.T.V. De Bontekoe 1  2 - 4
18-05-2014 L.T.C. De Kalkwijk 1  - Kidszone/Meppel 1  2 - 4

25-05-2014 H.T.V. Ten Woude  - Kidszone/Meppel 1
01-06-2014 VRIJ 
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KWALITEIT. 

KSK en W; Kwaliteit, Service, Kraakhelderheid en Waar voor je geld, de bedrijfsfilosofie van McDo-
nald’s, is terug te vinden op alle niveaus. Om dit te bereiken bestaat er een uitgebreid opleidings-
programma, waardoor  iedere medewerker goed geïnformeerd wordt over procedures en kwaliteits-
controles in het restaurant. Daarnaast wordt de kwaliteit bij leveranciers en het distributiecentrum 
streng in de gaten gehouden.
Een stevige vinger aan de pols bij iedere schakel in de bevoorradingsketen verzekert een degelijke 
kwaliteitscontrole bij de leveranciers. Elke schakel werkt conform strikte kwaliteitseisen en levert 
hierdoor een bijdrage aan de kwaliteit en voedselveiligheid van de producten die in de McDonald’s 
restaurants geserveerd worden. De bevoorradingsketen bestaat ruwweg uit de drie schakels: leve-
ranciers, distributiecentrum en restaurants.

Distr ibut iecentrum:

Sinds 1986 is McDonald’s logistiek + service B.V. (MLS) verantwoordelijk voor de logistieke dienst-
verlening van McDonald’s. MLS verzorgt elke dag de totale goederenstroom van hamburgers, Franse 
frietjes, frisdranken, verpakkingsmateriaal enzovoort. Alle producten die de McDonald’s restaurants 
dagelijks nodig hebben, worden door MLS ingekocht, aangeleverd en opgeslagen om vervolgens 
gedistribueerd te worden naar de restaurants. MLS  heeft ook een belangrijke taak in het bewaken 
van de kwaliteit en de voedselveiligheid van de McDonald’s producten. Zo  voert MLS in opdracht 
van McDonald’s ingangcontroles uit op alle grondstoffen. (Quality Inspection Program). Daarbij 
wordt gecontroleerd of de producten volgens de juiste specificaties door de toeleveranciers worden 
aangeleverd.

Restaurants :

In de restaurants word uitsluitend gewerkt met door McDonald’s goedkeurde apparatuur. Deze is 
speciaal ontwikkeld voor de bereiding van voedselveilige en kwaliteit hoogwaardige producten. 
Automatisering speelt daarbij een belangrijke rol. Zo zijn er grillcomputers voor het bewaken van 
baktijd en baktemperaturen en ene friteuse waarvan de baktijd automatisch word aangepast aan 
de hoeveelheid te bakken producten.

Alle bereidingsprocedures zijn uitvoering beschreven en getoetst op voedselveiligheid en kwaliteit. 
Voordat een medewerker zelfstandig werkzaam in het restaurant mag verrichten, wordt hij of zij 
uitvoerig getraind en begeleid in het uitvoeren van werkzaamheden en in het naleven van alle 
hygiënevoorschriften.

Voedselve i l igheidssysteem:

McDonald’s voldoet aan de wettelijke verplichting om te werken volgens HACCP-voedsel-veiligheids-
systeem. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Point: gevarenanalyse en –beheersing 
voor het controleren van kritische punten. Door het toepassen van strikte bereidingsprocedures en 
het gebruik van speciaal geselecteerde apparatuur worden risico’s tot een minimum beperkt. Aan de 
hand van uitgebreide checklist voeren de restaurants drie keer per dag voedselveiligheidcontroles 
uit. Daarin gaat McDonald’s verder dan bijvoorbeeld de hygiënecode voor de horeca en de eisen 
van de Warenwet.

The s tory  o f 
McDonald ’s  dee l  2
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Qual i ty  Assurance:

Om de kwaliteit en voedselveiligheid van haar producten te waarborgen, beschikt McDonald’s 
Nederland over een afdeling Quality Assurance. Deze is onder meer verantwoordelijk voor:
het waarborgen van de productkwaliteit en voedselveiligheid binnen gehele bevoorradingsketen.
het up-to-date houden van alle kwaliteits- en voedselveiligheidssystemen die bij de leveranciers 
in het distributiecentrum en in de restaurants gehanteerd worden.
het stimuleren van het kwaliteitsdenken bij McDonald’s, zowel onder de eigen medewerkers als 
onder de leveranciers.

Onafhankel i jke  controles :

De leveranciers, het distributiecentrum en alle restaurants van McDonald’s worden regelmatig ge-
controleerd door een onafhankelijk laboratorium. Inspecteurs nemen in opdracht van McDonald’s  
vijf keer per jaar onaangekondigde monsters van diverse producten in de restaurants. Deze worden 
bacteriologisch onderzocht.

Mystery Shoppers :

McDonald’s maakt gebruik van Mystery Shoppers om de kwaliteit van de producten die de gasten 
geserveerd krijgen en de service optimaal te kunnen waarborgen. Gasten  verwachten  lekker eten 
en een snelle bediening en vriendelijke service. Sinds 2003 houdt McDonald’s dat extra in de gaten. 
Daarom krijgt elk restaurant 2 keer per maand in het geheim bezoek van een Mystery Shopper.

Producten:

McDonald’s maakt in al haar rundvleesproducten alleen gebruik van 100% spiervlees, dat zorgvuldig 
is geselecteerd. Aan het rundvlees van de McDonald’s burgers worden, buiten peper en zout, geen 
kleur-, geur-, en smaakstoffen, conserveringsmiddelen of andere ingrediënten toegevoegd.

Voor de Fish Filet gebruikt McDonald’s graatloze hokifilet. De vissoort hoki heeft het marine Ste-
wardship Council-certificaat. Dit wordt alleen toegewezen aan vissoorten waarbij tijdens de vangst 
rekening wordt gehouden met het milieu. Dit houdt onder meer in dat er geen zeeën worden leeg-
gevist zodat de huidige vispopulatie in stand wordt gehouden.

De Franse frietjes van McDonald’s bestaan uit aardappelen die speciaal geselecteerd worden op 
kwaliteit, kleur, smaak en grootte. Ze worden gefrituurd in puur plantaardig koolzaadolie. McDo-
nald’s frituurt in vloeibaar frituurvet omdat dat de meeste verantwoordelijke manier van frituren 
is. Daarom ondersteunt McDonald’s ook de campagne Verantwoordelijk frituren van Koninklijk 
Horeca Nederland. 
En het voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën. Deze campagne stimuleert het gebruik van 
vloeibaar frituurvet in de horeca.

Volgende week kunnen jullie lezen over werk en opleiding bij McDonald’s
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Jeugdcommiss ie
Meppel  1  jongens t /m 14 (3100)  1e k lasse  zaterdag

Sybren Pol
Joep Seeventer
Ivo de Vries
Thomas Rugers
Jay van Assen

05-04-2014 09.00 uur MLTC 1  - TVO Hardenberg  3 - 3
12-04-2014   TC Colmschate - MLTC 1   1 - 5
19-04-2014 09.00 uur MLTC 1  - TEZ 2    
0 - 6
10-05-2014   Deventer LTC 1 - MLTC 1   1 - 5
17-05-2014 09.00 uur MLTC 1  - TC Colmschate 2  6 - 2
24-05-2014   TEZ 1  - MLTC 1
31-05-2014   TC Ittersum 1 - MLTC 1

Meppel  1  meis jes  t /m 17 (3200)  1e k lasse  zaterdag

Levy Beijersbergen
Esmée Martens
Lisa Rubbens
Britt van der Weerd
Cynthia Zantinge

05-04-2014 09.00 uur MLTC 1  - TVO Hardenberg  3 - 3
12-04-2014   VRIJ 
19-04-2014 09.00 uur MLTC 1  - TC Hasselt 1  0 - 6
10-05-2014   ‘t Eerste Wittien 1 - MLTC 1   6 - 0
17-05-2014 09.00 uur MLTC 1  - TV De Bosbaan Vroomshoop 1 3 - 3

17 mei was onze vierde competitiedag. We speelden thuis tegen Vroomshoop. Volgens de weers-
voorspelling zou het een zonnige warme dag worden. In de ochtend toen de enkels begonnen was 
het nog een beetje mistig. Maar al snel klaarde het op en konden we in een rokje en een hemdje 
tennissen. De tegenstanders waren van ons niveau maar reageerden in het begin wat traag wat 
ons snel een voorsprong gaf. Met de dubbels scheen de zon volop in ons gezicht waardoor onze 
reactiesnelheid sterk verminderde. We hebben uiteindelijk twee enkels en één dubbel gewonnen. De 
gewonnen dubbel was erg spannend want de twee meisjes uit mijn team waren gewaagd aan hun 
tegenstanders. Het spel ging gelijk op en er moest een derde set gespeeld worden. De uiteindelijke 
stand was 3-3 en de volgende wedstrijd gaan we winnen!!

Groeten,

Lisa Rubbens

24-05-2014   De Havezathe 1 - MLTC 1
31-05-2014   Cream Crackers 2 - MLTC 1
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Meppel  1  groen2,  afdel ing 011 woensdagmiddag

Linthe Hoekema
Susanne de Coo
Kim van Dijk
Madeleine Dijkman
Fabien Brinkman

09-04-2014   MLTC 1 – KJLTC 1    4 - 2 
16-04-2014   Wezep 1 – MLTC 1     0 - 6 
23-04-2014    MLTC 1 – Hattem 1    wedstrijd verplaatst naar 24 mei
07-05-2014   VRIJ
14-05-2014    Ramele 1 – MLTC 1    3 - 3

21-05-2014    MLTC 1 – Wijhe 1    
28-05-2014    Ittersum 1 – Meppel 1

Meppel  2 groen,  afdel ing 010 woensdagmiddag

Cato van Pelt
Esra Bakker
Amber Bloemberg
Floren Bolding
Maud Bolding
Laïs ter Wal

09-04-2014   Hardenberg 1 – MLTC 2   1 - 5
16-04-2014   MLTC 2 - Dedemsvaart 1   2 - 4
23-04-2014   Zwartsluis – MLTC (reeds gespeeld)  6 - 0
07-05-2014   MLTC 2 – Havelte 1    0 - 6
14-05-2014    MLTC 2 – Suthwalda 1   1 - 5

Wedstrijdverslag Team Meppel 2 groen 2 – afdeling 010
Na een paar weken rust mochten we weer beginnen met de woensdagmiddag competitie. Woens-
dag 7 mei was Havelte de tegenstander. Het weer was slecht en helaas was Havelte een maatje te 
groot. We verloren met 0-6.  
Op woensdag 14 mei mochten we het proberen tegen Suthwalda. Hier zaten hele spannende 
partijen bij. Maud verloor na een spannende wedstrijd in de tiebriek met 4-2, 4-5 en 7-9. Floren 
won haar partij met 4-1 en 5-4. Helaas verloren Lais en Amber hun enkel partijen. Tussenstand 1-3 
voor Suthwalda. De dubbelpartijen waren ook spannend, maar werden verloren. Eindstand 5-1.

Groetjes,
Amber, Cato, Esra, Floren, Maud en Lais

21-05-2014   Diever 1 – Meppel 2
28-05-2014   ’t Wold 1 – Meppel 2
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22 apr i l ;
Haren op bezoek, en zij brachten gelukkig dit keer een heerlijk zonnetje en mooi tennis weer mee.
Wij gebrand op enkele broodnodige puntjes begonnen voortvarend, de single van Karin werd zeer 
vakkundig gewonnen. En ook de dubbel met partner Geertje werd in winst omgezet. Helaas aan het 
eind van de dag geen volledig overwinning maar wel zelfvertrouwen om  de volgende tegenstander 
tegemoet  te komen.
Dat wordt Schipborg, een oude bekende!

6 mei ;
Op weg naar Schipborg, eerst nog de juiste tennis schoenen ophalen en de slaap uit de ogen wrijven 
maar dan kunnen we op weg.
Na lekkere koffie en heerlijke koek de baan op.
De dubbel van Geertje en Karin in drie sets gewonnen, maar de 2 singles helaas verloren.
Wel de dubbel van Marijke en Ali zeer verdiend  gewonnen, maar de dubbel van Geertje en Ineke 
helaas net niet..
2 puntjes, niet slecht maar kan volgende keer 3 punten??
We zullen zien.

13 mei ;
Na een week bar en boos herfst weer, vandaag droog en jawel het zonnetje. Dat moet een gunstig 
voorteken zijn!
TOGO uit Hardenberg op bezoek, ze staan toch ruim boven ons maar wij hebben inmiddels ons 
zelfvertrouwen weer wat terug.
De eerste singelaardster van TOGO was té goed  dus daar viel weinig eer aan te behalen. Maar 
Karin haalt wel het puntje binnen, gaat goed!! De punten van de dubbel van Marijke en Ali gingen 
wel naar ons toe. 
Na de pauze, de koffie en heerlijke KIDS ZONE kwarktaart de laatste partijen de baan op.
Ali en Karin konden het niet bolwerken maar Geertje en Christine haalden zeer terecht het win-
nende punt binnen. 
Ja, ja 3 punten erbij dat voelt beter.
Volgende week Staphorst, daar gaan we helemaal voor de winst.

Groeten Team 2

Ver volg  D insdagcompet i t ie 
Dames  2de  k lasse ;
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