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Afgelopen dinsdag was de Algemene Ledenvergadering. De opkomst was met zo’n 30 leden redelijk 
te noemen. Er werd afscheid genomen van 3 zeer bevlogen bestuursleden: Robert Buiter, Joop Im-
merzeel en Adri van der Meulen. Deze 3 heren hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om MLTC 
te laten voortbestaan!  Heel hartelijk bedankt voor jullie tomeloze inzet!!

Het bestuur kampt nog steeds met “personeels” tekort. Wanneer u zelf geen bestuursfunctie kunt 
of wilt vervullen, kijk en vraag dan eens om u heen in uw familie of vriendenkring. Wie weet, is er 
iemand bereid ons te helpen. We zoeken in ieder geval nog zeer dringend naar een penningmeester.

In de week van 6 mei waren de District Jeugdkampioenschappen waar bijzonder goede resultaten 
werden behaald door de MLTC jeugd. In deze Info het verslag en de foto’s van de prijswinnaars.

Komende week komt er geen Info uit. Met Pinksteren wordt er geen competitie gespeeld maar er 
zijn natuurlijk wel veel toernooien waar onze Meppeler spelers aan meedoen. De volgende Info 
komt dus uit omstreeks donderdag 23 mei.

Behalve door de jeugd op woensdag,  zaterdag en zondag en de senioren op zondag wordt er ook op 
zaterdag, dinsdag, donderdag en vrijdagavond  leuke en gezellige competitie wedstrijden gespeeld. 
De redactie mist hierover echter de nodige informatie en nodigt bij deze de spelers van deze teams 
van harte uit om ook eens in de pen te klimmen en een stukje te schrijven.
Gewoon doen, het is voor iedereen leuk om te lezen wat er allemaal op ons mooie park gebeurt!

De redactie wenst iedereen veel plezier bij de toernooien en weer een succesvolle speeldag.

De redactie

Van de  redact ie !
 

We zijn alweer over helft van de competitie en zo langzamerhand beginnen de teams met 

kampioenskansen bekend te worden, net als de teams die kans maken te degraderen. Zij 

moeten de laatste wedstrijddagen nog hard werken om de nodige punten bij elkaar te spelen.
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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

T
e

c
h

n
is

c
h

e
 c

o
m

m
is

s
ie

Wat bleek: álle damespartijen enkelspel, van team 2, 4, 5, 6, 7 en jeugd 1 werden in winst omgezet. 
We hadden nog een regenpauze, maar de winstregen ging gewoon dóór! De meest herenpartijen 
werden óók gewonnen. Horesca/Heren 2 deed óók nog een duit in het zakje, maar daarover later 
méér,  en pas om vijf over 4 in de middag werd de eerste verliespartij genoteerd wie dat was dat 
laat ik maar ff in het midden!! 
Ik hou van cijfertjes, ben daar ook redelijk bedreven in, dus ik ging eens tellen, en ja, het zal jullie 
meevallen maar ik kan tot 28 tellen, van die eerste 28 enkelspelen won MLTC er maar liefst 26!!!!!!! 
Onwaarschijnlijk gewoon. 
Daarna kwamen de dubbels, en die score was óók niet slecht: van de 26 dubbelspelen werden 
er maar liefst 18 gewonnen en 8 dus verloren: totaal dus 54 wedstrijden op ons park verspeeld, 
waarvan er 44 gewonnen werden en maar 10 verloren! Een monsterachtige score die niet snel 
verbeterd zal worden!!!
 
Meest opmerkelijke overwinning: tja, natuurlijk komt die op het conto van het roemruchte Heren 
2 team: al jaren waarschuw ik ze dat de competitie begint op dag één en niet ergens halverwege 
de strijd; dit jaar hebben ze de jonge mascotte Lars Bijsterbos weten te contracteren, uiteraard 
in samenspraak met de TC, en in twee eerdere ontmoetingen was dit gastje al ongeslagen, maar 
daar kón een eind aan gemaakt worden: de tegenstander had een nog ongeslagen heer op 1 
staan, tja, Michiel, Robje, Robinjo en Maikel hadden daar niet echt zin in, Lars dus op 1, terecht 
overigens..........en die stuurde die ongeslagen gast met een 6-2 6-2 nederlaag naar huis!! Maar is 
dit nu opmerkelijk vragen jullie je af: jawel, want het goede voorbeeld van Lars werd overgenomen 
door de andere heren, en na een stroeve start van Michiel die verantwoordelijk was voor één van 
de twee enkelspelnederlagen, sorry Michiel, kwam er een einduitslag van 5-1 voor Heren 2 op 
het scorebord!!! «Nog steeds niet opmerkelijik» hoor ik 650 verveelde leden zuchten. Jawel, want 
de tegenstander stond bovenaan de poule, en Heren 2 op een 6e plek, en dát is wél opmerkelijk!! 
Kwestie van «slow-starters»? Dáááááááááááár gaan we het nog een keertje over hebben!!!
 
Maar ook de rest van de MLTC›ers deden het goed en we gaan verder met de cijfertjes:
Er werd door de 15 teams 3 maal verloren, 2 maal gelijk gespeeld en 10 keer gewonnen. Wat is 
normaal? Nou, met 15 teams win je normaliter 6x, verlies je óók 6x en speel je 3x gelijk zo ongeveer! 
Dus wij deden het wederom bovengemiddeld goed!
In totaal werden er door de 15 teams 98 wedstrijden gespeeld, waarvan er 64 werden gewonnen 
en 34 verloren. En dat verdient een grote pluim!

 En nog even een hulde-blijk: Sytse was ziek geworden op zaterdag en gaf dat op tijd aan, keurig. Ik 
op zoek naar een invaller, maar ik kon er maar geen vinden. Teamgenoot Remi zei: «waarom vragen 
we Twan niet nog een keer?» «Tja, maar die heeft al een keer ingevallen, maar je kan het proberen!» 
Zo gezegd zo gedaan, en zaterdagavond 21.00 uur zei Twan meteen «ja» , en dat vind ik meer dan 
sportief, dus «hulde» voor Twan! (Maar ook hulde Sytse en hukde Remi!)

Van de  technische  commiss ie

Wat er afgelopen zondag op de banen van MLTC gebeurde is werkelijk nog nooit gebeurd. 

Ik liep van baan naar baan, er werd gewonnen, gewonnen, gewonnen, “verrek” dacht ik, 

“wat is er nu verloren tot nu toe?” Eens even het scorebord bekeken, maar daar zag ik 

louter streepjes bij Meppel staan!!! Tja, en dan wordt het leuk he, dan is élke winstpartij 

wéér een beter record!!!
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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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In het Pinksterweekeind staat de competitie (gelukkig) een weekeindje stil, maar in de week ná 
Pinksteren gaat alles weer in volle geweld dóór! Op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagavond, 
zaterdag én zondag!!! KOMT DUS ALLEN KIJKEN, want er is héél veel moois te zien!!! En de eerste 
kampioenen komen er aan, hulde aan hen!
 
Namens de TC,
Silvester Jorna
 
PS: maar nu eens wat negatiefs, in dit geval over de zondagspelers: Bijna geen enkel team komt na 
de uitwedstrijd terug op het park om de thuisteams aan te moedigen en om wedstrijdverhalen uit 
te wisselen! Met uitzondering van Horesca/Meppel 1 en 2 die dat bijna voltallig elke keer doen, en 
dat wordt gewaardeerd. Maar erger: de thuisteams die klaar zijn gaan gewoon naar huis, blijven 
nauwelijks kijken naar de teams die nog in de laatste potten zitten. En voor de zeer jeugdigen kan 
ik dat begrijpen, maar de oudere spelers mogen zich schamen dat ze die sportieve plicht blijkbaar 
niet meer nodig vinden! Schande! Wie de tennisschoen passe, trekke hem aan!

Die dozen waren opengescheurd, twee blikjes er uit, maar geen geld gevonden in de doos! Heel 
raar. Of heeft iemand deze blikjes ff gepakt om mij later te betalen en is dat vergeten? De “lener” 
mag mij alsnog betalen, zou heel fijn zijn!

Silvester

Diefs ta l?

Ik mis nu tot twee keer toe twee blikjes ballen uit twee verschillende dozen, heel 

vreemd. Eerst twee blikjes uit een doos die op kantoor stond, later, of eerder, twee 

blikjes uit het ballenhok. 
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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

Door de veelheid en diversiteit van elkaar snel opvolgende artikelen in de ‘Info’ lijkt ons onder-
werp alweer lang geleden, maar niets is minder waar. Ook de veelheid van activiteiten waaraan de 
bedoelde competitieve (en vaak ook charmante en soms zelfs charismatische) helden deelnemen, 
doet ten onrechte denken dat het hier aangeduide toernooi allang als jeugdherinnering betiteld 
mag worden. Zelfs het feit, dat Silvester Jorna himself in de vorige editie van de ‘Info’ een mooie 
opsomming heeft gemaakt van (bijna)winnaars van MLTC-huize in dit toernooi -onze dank voor 
deze positieve en razendsnelle aandacht- laat onverlet, dat het hier om veel meer dan die paar 
HELDhelden tussen de helden gaat en dat het ‘de zaak’ niet minder courant maakt.
Een JRT** (JeugdRanglijstToernooi, categorie twee sterren), daarover spreken we hier. Ondanks dat 
de jeugd hier punten voor de nationale jeugdranglijst kan behalen (een uiterst belangrijke, serieuze 
en spannende aangelegenheid, dus), was het spelplezier er niet minder om (en zo hoort het ook). 
JRt leek ook vaak op een Jonge Rotten toernooi, zo geroutineerd als een aantal deelnemers zich 
gedurende die dagen bewoog.
De spelers, uit alle delen van ons land afkomstig, de jongste nog ruim onder de 10 jaar en de minst 
jonge nog geen 16 jaar, waren en zijn in onze ogen allemaal helden.
Zo waren er de MLTC-helden Arianne, Bram, Brian, Gabriela, Isabelle, Kevin, Max, Melanie, Michelle, 
Tristan, en Thijs; zij hielden de naam van MLTC hoog, door hun inzet en hun sportieve gedrag. En 
in een behoorlijk aantal gevallen was hun strijdlust ook succesvol. Zo was er de held, die van wer-
kelijk élke partij die hij speelde een ware marathon en dito uitputtingsslag maakte en een serieuze 
poging gedaan heeft om ons goed geplande tijdsschema danig in de war te sturen. Het is ook best 
knap en het vermelden waard, indien je in staat bent om in drie uur tijd toch nog niet meer dan 
twee sets gespeeld te hebben. Er was de heldin die ons leerde wat het ‘gelijkheidsbeginsel’ in een 
tennistoernooi inhoudt (niet te verwarren met de ‘voordeelregel’ uit een geheel andere ‘voordelige’ 
balsport). Er waren de helden en heldinnen, die élke toernooidag weer (laat naar huis terug en vroeg 
weer in Meppel aanwezig) bijna geheel Nederland doorcrossten. Gewoonweg onvermoeibaar én 
dan ook nog elke keer je vader of moeder achter het stuur neerzetten, nergens vergeten en overal 
meenemen. Als je zelfs dan nog goede prestaties op de baan weet neer te zetten, ja dan ben je echt 
goed bezig. Er waren een paar helden en heldinnen, die -hoe groot de tegenslag, de vermoeidheid 
en de teleurstelling ook- onverminderd opgewekt en voorkomend bleven. Zó sportief, dat zelfs wij 
dachten dat we er nog iets van konden leren.
Tja…en dan was er nog die 11-jarige held, ergens uit de Betuwe. Er is altijd wel iemand die extra 
opvalt en in dit geval was hij het. Een opmerkelijke knaap, lang voor zijn leeftijd en nog niet (zoals een 
aantal anderen) in een eerdere editie van ons mooie toernooi verschenen. We hebben het geweten, 
want het merendeel van zijn partijen hebben we van zeer nabij mogen meemaken. In aanmerking 
genomen, dat deze jongeman in het enkelspel tot aan de halve finale reikte en in het dubbelspel 
zelfs de finale wist te bereiken, hebben we heel wat van nabij meegemaakt. Telkens wanneer deze 

Nog Even Een     Terugbl ik  Op 
Compet i t ieve  He lden
(Een ooggetuigeverslag van een boeiend JRT** Meppel)

Beste lezer, het volgende gaat over een toernooi, onlangs gehouden op ons eigen mooie 

park. “Nee, toch?” (zoals de een of andere grappenmaker in de kop boven dit artikel sug-

gereert); jazeker, wis en waarachtig wel! De ontkennende zin heeft betrekking op iets 

anders, maar daarover straks meer.



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

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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speler in actie kwam en een poosje bezig was, kwam hij iemand van de wedstrijdleiding erbij halen. 
Telkens was er toezicht gewenst, aangezien de beide partijen op de baan niet tot overeenstemming 
konden komen over de gang van zaken in het spel. Afgezien van wie er gelijk had of gelijk kreeg 
en afgezien van het gegeven, of de vraag om toezicht terecht of onterecht was…op een goed (of 
minder goed) moment hadden we iets van: “Nee toch, niet weer hij!”
Dat hebben we hem op vriendelijke doch duidelijke toon laten weten ook. Of hij er wel eens over 
dacht om er toch zélf (met die ander) uit te komen om dat nóg iets meer te proberen, hoe moeilijk 
ook. En moeilijk wás het, we hadden er geen idee van. Deze unieke speler deed zijn best om ons 
ervan te doordringen, dat alles wat hij waarnam op de baan (in beeld en geluid) de absolute en 
enig juiste waarneming zou zijn. (“Ik doe echt mijn best om die ander te geloven, maar ik wéét 
gewoon dat ik gelijk heb. Ik zie namelijk alle lijnen op de baan vanuit elke positie heel precies en 
daarom ook beter dan die ander en dus ook de ballen, in of uit, beter dan die ander.” En als klap 
op de vuurpijl. “En bovendien hóór ik ook elke lijn, waar ook op de baan en of de bal die raakt of 
niet. Dat kan die ander niet.”)
Tja…we noemen hem de ‘lijnenfluisteraar’. Wie kan daar nou tegenop. We zijn benieuwd, of we hem 
ooit nog eens terugzien. De eerlijkheid gebiedt te vermelden, dat onze ‘fluisteraar’ het echt wel heeft 
geprobeerd om zijn leven te beteren (in onze ogen dan) en er soms ook in slaagde. Overigens wist 
deze superbegaafde zelf, enigszins mistroostig, te melden dat zijn ouders en zijn trainer meer dan 
eens verzuchtten dat het hun zo fijn leek, als hij iets vaker zonder toezichthouder zijn wedstrijden 
zou gaan spelen. En dat wilde hij zelf ook wel, maar ja, als je toch gewoon weet dat je altijd gelijk 
hebt. Deze menselijke ‘hawk-eye’ (pas 11 jaar, nietwaar) kon ons ook de statistiek met betrekking 
tot dit onderwerp over 2012 geven. Van de 35(!) toernooien in 2012 had hij er toch mooi 25 zonder 
toezicht weten door te komen.
Ja lezers, jullie begrijpen al, dat wij dachten dat ons fenomeen 35 partijen in plaats van toernooien 
bedoelde. Uiteraard hebben we research gepleegd en wat bleek: voor zover na te gaan, heeft deze 
fluisterheld in 2012 (10 jaar jong) 130 (!) officiële partijen gespeeld. Uhhh…nu beginnen we toch 
wel te twijfelen. Enfin met nu al zoveel ervaring en met zoveel geclaimde superkwaliteiten hopen 
we dat deze jongeling later umpire of iets dergelijks wordt.
Tot slot moet niet onvermeld blijven, dat we in Sonja een superfijne en superbetrokken bondsge-
delegeerde hebben gehad. Niets is haar te veel en elke hobbel neemt ze met een lach. 
Dat de barbezetting ons (en natuurlijk alle bezoekers) de gehele toernooiweek op een bijzonder 
vriendelijke en gastvrije wijze in de watten heeft gelegd. 
Dat de MLTC-senioren van de toss heel plezierig alle medewerking aan ons verleenden en er een 
aantal gedurende de toernooiweek heel geïnteresseerde toeschouwers bleek te zijn. Geweldig. 
Nu nog juniorenpubliek bij de veteranentoernooien en dan zijn uitwisseling, samenwerking en 
saamhorigheid nabij.
Tot zover een kleine impressie van een geslaagd toernooi. Tot de volgende editie.

Mede namens Quirine en Naomi, sportieve groeten,
Walther de Hart
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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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En we kunnen weer een aantal DistriktsKampioenen op de MLTC-palmares bijschrijven:

In district Groningen/Drenthe:
DE t/m 10 jaar: KAMPIOEN: Arianne, what’s in a name, Zwart
HE t/m 12 jaar: 2e plaats: Robin Grit
HE t/m 12 jaar: 4e plaats: Thijs Spliet
DE t/m 14 jaar: KAMPIOEN: Daphne Haverkamp, na drie keer 2e te zijn geworden
DE t/m 16 jaar: KAMPIOEN: Anastasiya Mulder, in 2012 zelfs KAMPIOEN van NEDERLAND t/m 14 
jaar!!!!!!
HE t/m 16 jaar: KAMPIOEN: Mattheo Knoop, voor de 5e achtereenvolgende maal!!
HE t/m 16 jaar: 2e plaats: Jordy Grit, voor de eerste keer in de halve finale van een DJK, en dan 2e 
worden!

ME 10, Arianne Zwart

Dis t r ic t  Jeugdkampioen-
schappen Groningen/Drenthe, Friesland en Overijssel 2013

De afgelopen week werd er door veel MLTC jeugd, hoewel dat er altijd meer kunnen zijn, 

meegedaan aan de voorrondes van de District Jeugd Kampioenschappen: in heel Nederland 

in exact dezelfde week! 

Na de voorrondes op maandag tot en met Hemelvaartsdag, waren de halve finalisten be-

kend. Die werden uitgenodigd op de banen van TSH te Haren om daar op de finaledag de 

bekers te verdelen.
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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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JE 12, Thijs Spliet, Niels Visker, Robin Grit, Jort Pieter Nijdam

ME 14 Daphne Haverkamp, Anniek Theuwissen, Willie Nijborg
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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

JE 16
Sander Jans, 
Mattheo Knoop, 
Jordy Grit

In district Friesland:
HE t/m 12 jaar: KAMPIOEN: Kevin van der Ploeg
DE t/m 14 jaar: KAMPIOEN: Rowena van der Ploeg
HE t/m 16 jaar: 3e plaats: Sam Veldmeijer

In District Overijssel:
HE t/m 12 jaar: 2e plaats: Tristan Piest
En als STAD-trainers zijn we trots op de KAMPIOEN t/m 10 jaar van Overijssel, Derek Fuller, die bij 
Harold, Josien én Sil traint bij STAD/ZLTB en de Bond, die hoort dan tóch een beetje bij Meppel vind ik!!
 
Heel MLTC mag trots zijn op deze gastjes: ze werken er hard voor, heel veel inzet en werklust, en dan 
is dit een mooie beloning voor hun harde werken!!! En ik hoop niet dat ik er ééntje vergeten ben!!
 
Silvester Jorna

MLTC prijswinnaars: Thijs Spliet, Jordy Grit, Robin Grit, Daphne Haverkamp
Niet op de foto: Arianne Zwart, Jo-Ann Huzen, Mattheo Knoop. Foto rechts: Anastasiya Mulder
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Kids  zone  corner
ALV presentat ie 
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de trainers een presentatie gegeven over het doel 
van de Kids zone actie. Nog niet eerder hadden we gesproken over een financieel doel. Dat hebben 
we nu gedaan. Het doel is om met alle acties en eigen initiatieven  € 15.000,- Euro op te halen.

De te l ler  staat  nu op. . .
Na enkele intensieve weken met vooral veel taarten staat de teller nu (14/5) op € 494,-. Kortom 
het begin is er! 

Tennis  K ledingbeurs . . . .
Kijk in je kast en gooi geen tenniskleding weg maar bewaar het. Alle kindermaten en xs, s en m maten 
graag ook bewaren, voor de TENNISKLEDINGBEURS. Hierover volgt binnenkort meer informatie

Eigen in it iat ieven -  s leute lhanger 
Kumihimo: als sleutelhanger: op bestelling te maken, met 4 kleuren, maar kan ook met 2 kleuren. 
Enkele is 2 euro, dubbele 3 euro. 
De sleutelhangers zijn te bestellen per email bij Minetderijke@home.nl

Kidszone logo op jouw eigen shirt?
Ook dat kan! Lever je eigen shirt in, net als de 
trainers, zie foto en loop ook rond met het unieke 
Kidszone logo. Lever je shirt voor 28 mei in bij een 
van de trainers en betaal € 7,50. Hiermee heb je 
niet alleen een prachtig logo op je shirt, maar 
sponsor je ook zelf het Kids zone project!

De sponsor loop
De jeugdcommissie gaat voor de jeugd in de actie week een echte sponsorloop organiseren. Hiermee 
kunnen kinderen zich laten sponsoren door allerlei vrienden, buren en familie leden. Hierover zullen 
we de jeugd op tijd informeren.

Open uitnodiging . . . .22 mei  20 .00 uur
Voor alle geïnteresseerden! In september gaat de KNLTB veel veranderingen doorvoeren in het 
jeugdtennis. Daarover willen de trainers jullie graag informeren. Aansluitend zal er ook een korte 
presentatie gegeven worden over het Kids Zone  project. 
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In een vorige Info lieten wij jullie weten dat  we uiteindelijk de muur met minibaantjes wilen  gaan 
realiseren op het braakliggende terrein achter de heuvel. Geert Lijkendijk heeft daar een paar oude 
reclame borden neergezet en deze zijn inmiddels door  Gijs (een skater) bewerkt. Hij heeft hier een 
mooi graffiti ontwerp opgespoten. Gijs is een zeer creatieve jongen die ook  in kinderkamers muren 
tekeningen bespuit! 

	  

Act ie : 
Graf f i t i  door  G i js

Zo was het!

Druk bezig!

Dit is het geworden! Het is nog wat onduidelijk maar er staat KIDS ZONE
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Voor het Project MLTC kidszone is er een 
“taartenactie” bedacht. Dit doen we om geld in 
te zamelen om een MLTC kidszone te creëren.

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

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

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

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

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

We hopen uiteraard op de verkoop van heel 
veel taarten!

Taar tenact ie  MLTC
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Uits lagen en  programma 
TCE/MEPPEL 1 ,  Hoofdklasse

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

12-05-2013 SHOT 1 - TCE/MEPPEL 1  5 – 3

Beperkte schade
De vijfde competitiedag mocht Shot (Zeist) ons ontvangen. Na een lange zit vol regen kwamen 
we aan en werden we vriendelijk ontvangen. Nadat we opgewarmd waren met een lekker warm 
kopje thee en te hebben gewacht op de nog natte banen, was het eindelijk tijd voor Joany en mij. 
We begonnen beiden met goede moed, maar de tegenstanders hadden toch de overhand. Joany 
wist het tij niet te keren, net als ik. Ik zat niet lekker in de wedstrijd en daar kwam bij dat mijn 
tegenstander erg agressief speelde op de juiste momenten. Zo kwamen we op een 2-0 achterstand. 
Met nog steeds veel wolken aan de hemel gingen Alban en Floris hun kunsten vertonen. Alban 
ging snel van start en liet zien wat hij in huis had. Deze partij werd dus snel en op degelijke wijze 
gewonnen. Floris daarentegen stond flink te ploeteren op de baan ernaast. Toch wist hij zich na een 
verloren eerste set te herpakken en won de tweede set op overtuigende wijze. Na een spannend 
begin van de derde set werd het toch duidelijk dat Floris niet aan het langste eind ging trekken. 
Desalniettemin heeft Floris zich van zijn goede kant laten zien. 
Toen het alweer 3-1 stond (in ons nadeel) was het tijd voor de dubbels. Josien en Joany hadden 
het echter erg zwaar en probeerden op verscheidene manieren de bordjes hun kant op te draaien. 
Toch waren al hun inspanningen niet genoeg en gingen de tegenstanders er met de winst vandoor. 
Ondertussen waren onze heren druk bezig om de achterstand verder tegen te gaan. Helaas konden 
zij dit niet bolwerken. Ook deze dubbel ging verloren. 
Na een korte regenpauze waren de mixen aan de beurt. Josien, Bart, Alban en ik gingen er vol tegen 
aan ondanks de 5-1 achterstand. Dit had voor ons allen een positief resultaat. Het ging niet bij 
beide van een leien dakje, maar toch waren wij de betere helft. 
Zo werd de schade beperkt gehouden en gingen we met een 5-3 verlies richting Meppel. 
De volgende keer (26 mei) spelen we thuis tegen Tepci (Apeldoorn) en gaan er dan ook weer alles 
aan doen om er met een overwinning vandoor te gaan. 

Tot dan!

Arianne Hartono

Van de KNLTB correspondent Peter Klein

Jelle Sels laat Thomas Schoorel wankelen, Jonkerspark pakt zinderende wedstrijdtiebreak
Amsterdam/Noordwijkerhout – De uitslag van 7-1 viel alsnog groot uit voor koploper Amstelpark 
2, terwijl de moed en inzet van Flexperfect/Berg en Bosch niet werd beloond. Niemand had immers 
mogen mopperen als Jelle Sels de scalp van Thomas Schoorel had weten te veroveren, maar een 
stunt bleef uit. Zinderend verliep de strijd bij de degradatiekandidaten in afdeling 0003, Jonkerpark 
en Approach/Bontekoe. Pas met 15-13 in de wedstrijdtiebreak van de laatste mixed was de weer-
stand van de Friezen gebroken en speeldede club uit Noordwijkerhout zich voorlopig in redelijke 
veiligheid. Het Zeister Shot pakte met de 5-3 winst op TCE/Meppel op onderling resultaat de tweede 
plaats op de ranglijst ten koste van de Drenten.
Paralax/Tepci had zeker een puntje meer verdiend dan het nipte 5-3 verlies tegenThermoware/
Barneveld.
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Shot Zeist – TCE/Meppel, 5-3
De tweede plaats in afdeling 0003 levert een grote kans op promotie op. Immers Amstelpark GS 2 kan
alleen naar het hoogste competitieniveau klimmen als het eerste team daaruit degradeert. Coach 
Mirjam Berkhout van Shot sprak dan ook van een ‘goede overwinning’ na de 5-3 winst op TCE/Mep-
pel. Een goede overwinning, omdat de twee bepalende partijen, het enkelspel van Philip Niewerth 
tegen Floris Kilian en het mannendubbel van Bart van Kampen met Niels de Moree tegen Kilian 
met Bart van Leijsen na drie sets in Zeister voordeel uitvielen. In de overige zes partijen noteerde 
hoofdscheidsrechter Jacques Bothofalleen tweesetters, die beide ploegen eerlijk met elkaar
deelden, 5 -3.

26-05-2013 TCE/MEPPEL 1 - PARALAX/TEPCI 1

BSPAAS/MEPPEL 2 ,  1e k lasse
  
Dide Beijer    Yoram Hilberts
Priscilla Visser    Erik Brummer
Marlou Kluiving    Erik Dallinga
         
12-05-2013 BSPAAS/MEPPEL 2 -  KIEVITEN 1 4 – 4

Voor Meppel 2 stond er deze week een ontmoeting met een, volgens de statistieken, gelijkwaardig team. 
De Kieviten uit Wassenaar kwamen op bezoek in Meppel. Van te voren waren er in verband met bles-
sures de nodige zorgen over de opstelling. Met 3 dames die niet (top)fit zijn en bovendien de eind exa-
mens van Marlou, die de volgende dag van start gingen, bevonden we ons niet echt in een luxepositie.  
Enigszins verrassend was het dan ook dat de dag goed begon met winst van zowel Priscilla als Marlou 
in het dames enkelspel. De weersomstandigheden maakten het verre van makkelijk om te spelen. 
Wellicht waren de harde wind en lange regenonderbreking er dan ook de reden van dat Marlou wat 
tijd nodig had om zich in de wedstrijd te knokken. Gelukkig wist zij een 1-6 1-3 achterstand om te 
zetten in een overwinning in 3 sets. Priscilla had daarentegen weinig last van de omstandigheden 
en ook haar blessure speelde gelukkig niet op. Zij won haar partij gemakkelijk. 
Het goede begin van de dag werd uitgebreid met een knappe overwinning van Erik Dallinga. In 
beide sets wist Erik er te staan op de belangrijke momenten en brak hij zijn tegenstander op tijd. 
Een mooie 3-0 voorsprong kon helaas niet worden uitgebouwd door Yoram. Hij stuitte op een zeer 
sterk spelende tegenstander, die hem weinig kansen gaf om in de wedstrijd te komen. 
Gelukkig kende de dames dubbel vervolgens, behalve een wat moeizame start, weinig problemen. 
Dide en Marlou trokken de stand naar een mooie 4-1 voorsprong.
De herendubbel had het zwaarder tegen wederom sterke tegenstanders. Ondanks een goede start 
van Erik Dallinga en Erik Brummer, die de eerste set naar zich toe trokken, konden zij niet op tegen 
de mentaal en fysiek fit ogende tegenstanders. Ook een korte regenonderbreking in de derde set 
haalde de jonge jongens niet uit hun goede spel.
De nodige zorgen over de mixen doemden op na deze nederlaag. Om de dag met een overwinning 
af te sluiten moest ten minste 1 mix door Meppel worden gewonnen. Aangezien Priscilla maar 1 
partij wilde spelen in verband met haar blessure en Marlou zich naar huis moest snellen wegens 
haar examen Nederlands van de volgende dag (inmiddels was de avond gevallen), moest er 1 mix 
worden opgegeven. Met enige druk op de schouders gingen Dide en Yoram de baan op voor de laatste 
partij. Helaas was daar weer de zeer sterke heer van de tegenstanders die roet in het eten gooide.  
Einduitslag: 4-4. Een gelijkspel dat toch enigszins voelde als een nederlaag.. Meppel 2 komt niet 
voorbij de Kieviten en blijft voorlopig in de middenmoot. 

26-05-2013 JULIANA 1  - BSPAAS/MEPPEL 2
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BOUWHUIS MEPPEL 3 ,  2e k lasse

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

12-05-2013 CONSTRUCTION/TAM 1 - BOUWHUIS MEPPEL 3  5 – 3

Volgende keer beter!

Deze keer mochten we, net als vorige week, naar Groningen. Nu, naar die o zo gezellige studen-
tenvereniging TAM. Na een leuke ontvangst en weerzien met vele ‘overlopers’ (ex-Meppelers), 
begonnen de damesenkels. Evy begon zeer goed, won de eerste set en maakte vele punten door 
haar degelijke spel. De tweede set gaf Evy Sarah (de Boer) nog een beetje hoop, maar wist het met 
een leuk en verrassend punt goed af te maken. Lekker hoor Evy! De baan ernaast stond Tessa de 
eerste set binnen te halen tegen Ireen (Kuipers). Door zeer goed spel van Tessa met veel afwisseling 
en lefty kortcrossjes zette ze een overtuigende tweede set neer.
Inmiddels stond Douwe, met een 2-0 voorsprong, al op de baan een zeer goede wedstrijd neer te 
zetten. Na een kleine valpartij stond Douwe weer stevig met beide benen op de grond en hervatte 
hij zijn partij. Met veel geduld en een goede opbouw wist hij de partij op redelijk eenvoudige wijze 
naar zich toe te trekken. Bloed, zweet en tranen; heel goed Douwe!
Nu mocht Bob dan ook eindelijk aan de bak (en dat laatste was zeker van toepassing). Bob begon 
fris aan de partij, maar dat mocht niet baten. Z’n tegenstander was in een te goede vorm en schoot 
er soms een onwaarschijnlijke forehand uit. Don’t worry Bob, volgende keer pak je die gast!
Na zo’n vijf uur gewacht te hebben, mocht ik dan eindelijk de baan op. Samen met Evy mocht ik 
de damesdubbel spelen. Evy en ik probeerden van alles, maar we maakten zelf te veel fouten en 
onze tegenstanders waren ons een aantal keren te snel af. Veel meer zal ik niet uitweiden over deze 
partij, maar de spreuk: ‘Volgende keer beter!’ is hier zeker van toepassing en zal ook zeker uitkomen! 
Toen Evy en ik onze verliespartij verwerkt hadden, was de herendubbel al vergevorderd. Na vele 
leuke rally’s en een goede strijdlust van Sander en Bob, bleek dat de tegenstanders toch ook zeer 
goed speelden, iets te goed. Ook deze dubbel ging verloren.
Uiteindelijk konden de mixen de baan op met een tussenstand van 3-3. Hier ging het dus om. 
Douwe en Tessa lieten de eerste set even zien dat zij zeer goed bij elkaar passen (qua tennis bedoel 
ik dan, rustig maar Tessa!). Ze wonnen deze set met duidelijke cijfers. De tweede set begonnen de 
tegenstanders beter te spelen en slopen er bij ons een aantal foutjes in. Daardoor belandden ze in 
een leuke loterij; de supertiebreak. Beide koppels speelden zeer goed en maakten weinig fouten. 
Uiteindelijk werd het 10-7, maar helaas niet in ons voordeel L! 
Nu was alle hoop nog gevestigd op het zeer ervaren koppel Sander en Evy. Maar ondanks mijn 
vele aanmoedigen werd deze wedstrijd niet gewonnen. Of het aan de ondergrond lag of aan het 
tennisspel zelf, wie zal ‘t zeggen?! Maar Sander, maak je niet druk, want één ding staat vast: deze 
competitie niet meer op dat rot spul (smashcourt), alleen nog op ons eigen gravel! 
Verloren met een eindstand van 5-3 is niet helemaal wat we gehoopt hadden, maar zeker niet iets 
om lang over in te zitten. 
De laatste twee keren zullen we er alles aan doen om veel punten te pakken en een goede positie 
in onze poule te behalen. We spelen nog twee keer op MLTC, dus hopen van harte op jullie support, 
dat zal ons zeker ten goede gaan komen!

Tot ziens op 26 mei,

Naomi de Hart

26-05-2013 BOUWHUIS MEPPEL 3 - VERACKET 1 
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YOUR HOSTING MEPPEL 4 ,  3e k lasse

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

12-05-2013 YOUR HOSTING MEPPEL 4 - TAM 2  6 – 2
26-05-2013 “T NYLAN 2 - YOUR HOSTING MEPPEL 4

LIMID/MEPPEL 5 ,  4e k lasse

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

12-05-2013 LIMID/MEPPEL 5 - EMMEN 2  7 – 1
26-05-2013 VRIJ
 
  

LIMID/MEPPEL 6 ,  4e k lasse

Melanie Haverkamp  Lawrence Beijer
Daphne Haverkamp  Gijs Feij
Rowena van der Ploeg  Pieter Vink 
 
12-05-2013 LIMID/MEPPEL 6  - TAM 6  6 -2

De dames startten met de enkels en konden er door de regen ook weer snel af. De banen stonden 
helemaal blank en er moest een behoorlijke tijd worden gewacht. Ondanks het  oponthoud konden 
alle 2 de meiden de enkels winnen. Rowena won haar single met 7-6 6-0 en Daphne won haar single 
met 6-2 6-2. Dat was een lekker gevoel, 2-0 voor! Toen was het aan Lawrence en Gijs om de baan 
op te gaan. Alle 2 maakte ze het erg spannend en ook alle 2 de wedstrijden werden een driesetter. 
Gijs won 6-3 5-7 6-2 en Lawrence met 6-3 2-6 7-6. We stonden 4-0 voor! Dat was de gedurende de 
competitie nog niet eerder voorgekomen en we hadden uitkijk op winst. De damesdubbel gespeeld 
door Daphne en Melanie werd helaas verloren met 6-2 6-4. De herendubbel gespeeld door Gijs en 
Pieter werd wel gewonnen met 6-2 6-3. Winst was al binnen, nu was het nog zaak extra punten 
binnen te halen. Pieter en Rowena verloren de mix in de super tiebreak met 12-10 maar Lawrence 
met Melanie wonnen de mix met 6-3 6-1. Eindstand 6 -2 winst!

Dit was het verslag van team 6 op een vrij regenachtige dag die toch een mooie winst zege heeft 
opgeleverd!

Pieter Vink

26-05-2013 BONTEKOE 3 - LIMID/MEPPEL 6
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MEPPEL 7 ,  6e k lasse

Jo-Ann Huzen    Bram Hamelynck
Dane Kisteman    Robin Grit
     Twan Apeldoorn     
     
12-05-2013 MEPPEL 7 - GSTC 5  8 -0
26-05-2013 SMALHORST 1 - MEPPEL 7   
 

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

12-05-2013 JEANSPLAZA/ATW 1 - HORESCA MEPPEL 1  6 – 0
26-05-2013 HORESCA MEPPEL 1 - CREAM CRACKERS 2

HORESCA MEPPEL Heren 2 ,  4e k lasse
   
Michiel Compagner
Robin Westerhuis
Rob Hofland
Lars Bijsterbosch
Maikel Hoekstra

12-05-2013 HORESCA MEPPEL 2 - A.Y.R. 1  5 – 1
26-05-2013 DEDEMSVAART 1 - HORESCA MEPPEL 2

MEPPEL Heren 3 ,  4e k lasse
   
Jordy Grit
Marijn de Vries
Sam Veltmeijer
Diederik Blaauwhof
 
12-05-2013 FRANEKER 1 - MEPPEL 3
26-05-2013 MEPPEL 3 - GALEFJILD 1
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TAMEK MEPPEL Heren 4 ,  5e k lasse
   
Remi Baas
Marko Baas
Martijn Koopman 
Twan Apeldoorn

12-05-2013 EMMEN 1 -   TAMEK/MEPPEL 4  1 – 5

We hoefden dit keer niet zo vroeg op gelukkig. Vandaag stond er een uitwedstrijd op de planning 
tegen Emmen en we hoefden pas om half 12 in Emmen te zijn. We moesten het zonder Sytse doen 
vandaag, want hij was ziek. Twan viel voor hem in. Eenmaal aangekomen in Emmen namen we een 
kop koffie en vrij snel daarna kon de eerste enkel de baan op. Die werd door Martijn gespeeld. Hij 
had geen kind aan zijn tegenstander die veel fouten sloeg. In 45 minuten was de partij al gespeeld 
(6-2 6-0). Ook Remi was al begonnen aan zijn partij, maar hij had het een stuk lastiger. Hij verloor de 
eerste set met 6-4 desondanks dat hij 4-3 voorstond. In de tweede set kwam Remi nogal raar neer 
met als gevolg dat hij nogal last had van zijn enkel, maar hij wou niet opgeven en speelde gewoon 
door! Helaas ging de partij verloren in een spannende tiebreak. De derde enkel werd gespeeld door 
Marko, die in de eerste set nog aan het slapen was, hij verloor hem met 6-2. Gelukkig herpakte hij 
zich daarna en trok de partij knap met 6-2 en 6-2 naar zich toe. De laatste enkel werd gespeeld 
door onze invaller, Twan die al voor de tweede keer meedoet met ons team. Met zijn aanvallende 
spel had hij geen kind aan zijn tegenstander, hij won met 6-3 6-2. 
Na een korte pauze konden beide dubbels de baan op, Marko speelde met Remi en Martijn speelde 
met Twan. Remi en Marko hadden een spannende eerste set, die helaas verloren ging in de tiebreak.
Maar na deze set werden hun tegenstanders moe en hadden Remi en Marko nog genoeg energie. 
Ze wonnen de partij uiteindelijk met 6-2 6-0. Twan en Martijn hadden het veel makkelijker met hun 
dubbel, 6-3 6-1. Ondanks dat een tegenstander nogal opgefokt werd in de tweede set, omdat er 
een bal op de netspeler werd geslagen, bleven ze geconcentreerd en trokken de partij naar zich toe!
Dus ondanks twee driesetters en een nederlaag een knappe overwinning op het team uit Emmen!
Op richting het kampioenschap!

Martijn

26-05-2013 TAMEK/MEPPEL 4 - COEVORDEN 1

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

12-05-2013 PAF 1 - EMMELOORD/MEPPEL 1  3 - 3
26-05-2013 EMMELOORD/MEPPEL 1 - STROKEL 2
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SHOEBOX/MEPPEL MIX JEUGD 1
   
Michelle de Haan   Thomas van Maanen
Isabelle Popma   Jeroen Westerbeek 
Mirjam Talen   Tristan Piest
     
12-05-2013 SHOEBOX/MEPPEL 1 - DE WEIDE 1  8 – 0
26-04-2013 HAREN 3 - SHOEBOX/MEPPEL 1 

TAMEK/MEPPEL MIX JEUGD 2
   
Loes Arts    Harald Koopman
Daphne van Meerwijk  
Wietske Visser   Jordy van Urk
      
12-05-2013 COEVORDEN - TAMEK/MEPPEL 2  1 – 7
26-05-2013 TAMEK/MEPPEL 2 - LEMELE 1

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

12-05-2013 ZWARTSLUIS 1 - DE WHEEM MEPPEL 1  1 - 5
26-05-2013 DE WHEEM MEPPEL  - HAVELTE 1

Zaterdag

MEPPEL MIX T/M 14
   
Anne Mart Kleijn   Noud Hamelynck
Chantal van der Werf  Thomas Rous
Cynthia Zantinge    

11-05-2013 TEN BOER 1 - MEPPEL 1  0 – 6
25-05-2013 MEPPEL 1 - CLIAS 1
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Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

Groene compet i t ie  woensdagmiddag

MEPPEL 1
   
Janiek de Rijke
Vincent Schadee

08-05-2013 MEPPEL 1 - EMELWERTH 1  3 -0
15-05-2013 ZLTB 1 - MEPPEL 1

MEPPEL 2

Hugo Timmerman
Arianne Zwart

08-05-2013 MEPPEL 2 - DEDEMSVAART 1  3- 0
15-05-2013 OMMEN 1 - MEPPEL 2

MEPPEL 3
   
Joep van Seeventer
Ivo de Vries
Thomas Rugers

08-05-2013 SLAGHAREN 1 - MEPPEL 3    0 – 3
15-05-2013 MEPPEL 3 - BOSBAAN  1

MEPPEL 4

Peter Houtsma
Nick Koster
Sybren Pol 

08-05-2013 NAGELE 2 - MEPPEL 4  3 – 0
15-05-2013 MEPPEL 4 - ATW 2  2 – 1
   (eerder gespeeld)
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