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Van de  redact ie

Dit is al weer Info nummer 9 en de laatste met zo veel informatie over de competitie.

Ook in 2013 was het weer gemiddeld niet al te best. Gelukkig was de laatste zondag er 

wel één met een zonnetje! Zo eindigen is toch beter als met regen.

In deze Info lezen jullie ook hoe het is afgelopen met de dinsdag dames 2. Een spannend vervolg-
verhaal!

De volgende Info willen we nog voor de vakantie laten verschijnen. Dan hopen we meer te kunnen 
vertellen over de samenstelling van het bestuur en natuurlijk over de Kidszone actie.
 
Wanneer je nog wat kwijt wilt, mail dit dan naar de redactie.

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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Maar hoe hebben we het dit jaar in de zondag gedaan? Ik ben een cijferman, dus hier mijn analyse:
We hebben met 15 teams meegedaan in de competitie, normaliter met 8 teams in een poule, daar 
gaan we voor het gemak maar van uit. Twee degraderen er, één wordt er kampioen, dus met 15 
teams dan zouden er ongeveer vier moeten degraderen en zouden er twee kampioenen gehuldigd 
moeten worden.
 
Nou, Erik, onze Verenigingscompetitieleider, had het heel wat drukker afgelopen zondag, en hij mag 
van geluk spreken dat we louter alcoholvrije (kinder)champagne hebben ontkurkt, anders was hij 
flink beschonken huiswaarts moeten gaan! Maar liefst 4 teams werden er kampioen, en er was 
niet één degradant te betreuren!!
 
En met een héél klein beetje meer geluk hadden we nóg drie extra kampioenen mogen noteren, want 
zij werden keurig tweede! Dat was Emmeloord/jongens 1 landelijk, De Wheem/jongens 1 regionaal, 
en Tamek/Meppel 7 in de senioren gemengd!! Jammer, jammer, jammer!!!!
 
En een bíjna degradant, Bouwhuis/Meppel 3, redde zich op de laatste dag nog maar nét, maar «nét» 
is precies genoeg!!!!
 
Wie waren er dan wél kampioen: 
Tamek/jeugd gemengd 2
Shoebox/jeugd gemengd 1
Tamek/Heren 4, promoveren nu naar dezelfde klasse als Meppel 2 en 3, super!!!
En de klap op de vuurpijl was toch wel Yourhosting/Meppel 4, met promotie naar de 2e klasse. Jaren-
lang was er altijd keiharde strijd om niet te degraderen uit de 3e klasse, vorig jaar degradeerde dat 
3e klas team ook, maar omdat een 4e klas team promoveerde, konden Merle, Anne-Rim, Anastasia, 
Maikel en Mattheo het weer opnieuw proberen, want Merle, Maikel en Anastasia degradeerden 
vorig jaar dus uit die derde klasse! Maar hun revanche was weergaloos, zinderend, overweldigend, 
verheugend en grandioos, en hun kampioenschap behaalden zij ongeslagen!
 
Over ONGESLAGEN gesproken en ik vergeet er vást één of twee, maar ik ken nú vier namen van 
spelers van MLTC die de hele competitie ongeslagen bleven in al hun partijen: Sytse van der Heyden, 
Martijn Koopman, Isabel Popma en Jasper Kroes, heel knap, gasten!!
 
Zo, dat was het voor competitie-jaar 2013!!!
 
Namens de TC,
Silvester Jorna
 

Van de  technische  commiss ie

PFFFFFFFFFFTTTTT het zit er weer op, 8 speelzondagen in de competitie, zelf nog wat pot-

jes in de zaterdag gespeeld, competitietraining, invallers regelen, ontbijt- en lunchspullen 

organiseren, etc, etc, het is toch altijd weer een heel intensieve periode, maar eigenlijk wel 

de leukste periode van het jaar voor een tennisser en dus ook voor de trainers! 
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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
Deze competitie werd 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! We 
hebben er weer geweldig van kunnen genieten.

Dus wij zouden het weer zo willen zeggen

 
 
 

Bedankt JUMBO!
Naast de sponsoring door JUMBO MEPPEL sponsort ook 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!! En dus ook daarvoor onze zeer hartelijke dank!
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Zondag morgen ontb i j t

Elke competitie zondag stond om 08.15 uur het ontbijt klaar voor de spelers van ALLE 

thuisspelende teams klaar.
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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

De K idszone  Corner

De Stand €  799,- 
Een fantastische start! en dan te bedenken dat dit met allemaal taarten is geweest. MLTC-ers top 
en ga zo door! Je kunt nog steeds taarten bestellen! Dus schroom niet om een verjaardagstaart te 
bestellen of een taart voor een familielid.

Kidszone Pr ikbord
Bij de zithoek in de kantine hebben we het competitie prikbord omgetoverd in een Kidzone Corner. 
Hier is alle reeds verspreidde informatie te vinden en alle nieuwtjes. Ook hangt er een voorlopige 
planning van de Actie week 16 t/m 22 september

Vri jwi l l igers l i j s t  voor  de Act ieweek
Ook hangt er naart het prikbord een lijst waarop vrijwilligers zich aan kunnen melden om mee te 
helpen in de voorbereiding van één van de projecten of tijdens de actie week

Tamek Spr ingkussen
Voor alle kinderen is er in de actieweek ook een springkussen op de woensdagmiddag en het gehele 
weekend van de actieweek. Dus neem je broetjes, zusjes, vriendjes en vriendinnentjes mee kom 
gezellig springen op het Tamek springkussen. Tamek bedankt.

Lady Day & Kidszone 
Donderdag 18 september is er weer de jaarlijkse Lady Day. Dit jaar is er besloten om een aantal extra 
activiteiten te organiseren om daarmee de Kids Zone een extra ‘boost’ te geven. Alle dames die het 
gezellig lijkt kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier welke te vinden is in de kantine. 

Vei l ing
Voor de veiling zijn wij op zoek naar aangeboden producten of diensten die geveild worden door 
een veilingmeester. We zijn op zoek naar minimaal 50 veiling artikelen.  Wellicht hebben jullie thuis 
nog een strijkijzer, een broodrooster of een boormachine die niet meer wordt gebruikt, maar wel 
geld op kan leveren.  Alle veilingstukken worden gepresenteerd 
via Twitter, een presentatieboekje en via de website. 
De veiling zal worden gehouden in de kantine van MLTC op 
zaterdag 21 september om 21.00 uur. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Harold Jans  06 - 5156 0247 
Tenniskleding beurs
Voor de tenniskledingbeurs zijn wij op zoek naar tenniskleding 
voor een tweede eigenaar. Onze vraag is of jullie eens goed in 
de kast willen kijken en alle kleding die jou niet meer past, of 
wellicht voor jou niet mooi genoeg meer is, wilt wegdoen voor 
deze actie. En vraag dat ook aan vrienden, vriendinnen, familie 
en kennissen.
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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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Tijdens de actieweek zal alle opgehaalde kleding op verschillende kramen op het terras van MLTC 
verkocht worden. De tenniskledingbeurs zal gehouden worden op : Woensdagmiddag 18 september 
van 13.00 – 17.00 uur en Zaterdag 21 september van 11.00 – 17.00 uur. 
Inleveren van kleding en rackets kan op:  Woensdag 11 september van 13.00 – tot 17.00 uur en 
Zaterdag 14 september van 13.00- tot 17.00 uur, in de kantine van MLTC.
We zijn op zoek naar :
•	 Sportkleding in alle kindermaten en volwassen maten xs, s, m
•	 Truien, sweaters, trainingsbroeken, trainingsjasjes
•	 Korte broeken, rokjes, wedstrijdshirts, polo’s 
•	 Gebruikte rackets
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ali Beijer:  06- 30708038

Eigen ideeën:  MASSAGE:
Een uur (ontspannings-) massage voor 40 euro en de helft is voor Kidszone.
Waar: fysioruimte van Medisport (met dank aan Judith Nijenhuis)
Wie: Minet de Rijke, natuurgeneeskundig therapeut
zie ook: www.minetderijke.nl Op afspraak: 240108 of minetderijke@home.nl

OPROEP:  V lagget jes  gezocht! 
Om het park een beetje op te fleuren in de actie week.  Mochtje een extra setje vlaggetjes hebben 
en denken…ach ik kan er wel een missen. Lever ze dan in bij de kantine. Alles is welkom. Samen 
kunnen we de boel zo een beetje opleuken. Alle kleine beetjes helpen!
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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

TCE/MEPPEL 1 ,  Hoofdklasse

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

02-06-2013 Thermoware/B’veld 1 - TCE/MEPPEL 1 7 – 1

Eindstand

1 AMSTELPARK GS 2   7 42
2 THERMOWARE/B’VELD 1  7 36
3 SHOT 1    7 33
4 TCE/MEPPEL 1   7 31
5 FLEXPERFECT/B&B 1  7 25
6 JONKERSPARK 1   7 24
7 PARALAX/TEPCI 1   7 20
8 APPROACH/BONTEKOE 1  7 13

BSPAAS/MEPPEL 2 ,  1e k lasse

Dide Beijer    Yoram Hilberts
Priscilla Visser    Erik Brummer
Marlou Kluiving    Erik Dallinga
     
02-06-2013 UNICUM 1 - BSPAAS/MEPPEL 2 8 - 0

Leiden, Lijden!

Zondag ochtend 06:45 gaat de wekker. Vandaag gaan wij Team 2 op pad richting Leiden.
Unicum is de tegenstander.
Dit team gaat voor kampioenschap en hebben aan 6 punten genoeg om kampioen te worden van 
de 1e klasse.

Afgelopen week heeft dit team een aantal punten gekregen van hun tegenstanders omdat er een 
pasje te laat was. Wij hadden hier als team een beetje een bittere nasmaak van en daarom gingen 
wij proberen om het feestje te verpesten. 

Echter konden onze dames het helaas niet bolwerken. Priscilla moest de eerste set haar meerdere 
herkennen in haar tegenstander en hield het mede door haar blessure er naar de eerste set mee op.
Marlou kwam pas in de 2e set goed op gang alleen was dit helaas te laat. 0-6 5-7.

Omdat Priscilla snel klaar was kon ik al de baan op. Ook moest ik helaas mijn meerdere erkennen 
in mijn tegenstander. Ik verloor met 26 67. Kansen genoeg, maarjah… Dan moet je ze wel benut-
ten en benutten kon je bij mij koppelen aan ‘geduld’. Laten we het maar houden op mijn jeugdige 
enthousiasme! 

Yoram kon het helaas ook niet bolwerken tegen zijn tegenstander en verloor ook in 2 sets.

Uits lagen en  programma 
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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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De dames dubbel ging goed gelijk op en er waren goede rally’s. Helaas kon Meppel hier ook geen 
set winnen.

De heren dubbel begon goed, echter lieten Yoram en ik de belangrijke punten helaas verloren gaan. 
Hier en daar hadden wij wat pech met de netband, maar daar verlies je uiteraard geen wedstrijd op.
Ook wij konden geen set winnen. 3-4 4-6

0-6 achter en nog 2 mixen te gaan. Echter konden onze dames vanwege blessures niet meer spelen 
dus moesten wij met 0 punten richting de Wok in Zwolle om als team het competitie jaar af te sluiten.

Aan het eind van de avond gingen wij als team met een goed gevulde buik een toch een goed 
humeur weer richting de parkeerplaats van MLTC.

Een wisselend competitie jaar. Doelstelling gehaald, maar toch een bittere nasmaak van alle fysieke 
ongemakken die dit team dit jaar heeft gekend.

Priscilla, Marlou, Dide, Erik en Yoram bedankt voor halen van de doelstelling en de gezelligheid die 
wij als team hebben gehad. Uiteraard waren er ‘onze’ ups en downs maar zoals we samen bij de 
wok in Zwolle zaten waren wij toch een goed en hecht team!!!

Greetz Dally

Eindstand

1 UNICUM 1  5 29
2 ELTV 1   5 28
3 FESTINA 1  5 23
4 BSPAAS/MEPPEL 2  5 19
5 JULIANA 1  5 18
6 KIEVITEN 1  5 17
7 TAMEK/LTVL 1  6 10

BOUWHUIS MEPPEL 3 ,  2e k lasse

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

02-06-2013 BOUWHUIS MEPPEL 3 - STROKEL 1 3 -5

Zondag gemengd team 3 
Dit is de laatste…
De laatste zondag alweer. Wat gaat zo’n competitie toch snel voorbij. Strokel 1 uit Harderwijk was 
onze tegenstander. Voor ons stond deze dag nog heel wat op het spel. Met slechts één team onder 
ons dreigde degradatie. De doelstelling voor vandaag was duidelijk: één punt meer halen dan 
Starkenborgh 1, dat thuis mocht spelen tegen het team van Berg&Bos 2 dat al kampioen was. Als 
die het maar niet op akkoordje zouden gooien.
Zouden wij dan pinchhitter Rick de Groot vragen? Vliegen we een buitenlander in? Nee, wij gingen 
het zelf doen. Lukt het niet met ons eigen team dan is dat maar jammer.
Als het KNMI matige wind voorspelt dan weet je het wel in Meppel. Windkracht 4 voelt bij MLTC als 
windkracht 8. Bij het inspelen werd al duidelijk dat de wind een grote invloed zou hebben die dag.
Bij Strokel speelt Anita Bos. Een oude bekende, die ook nog een jaartje in Meppel heeft gespeeld. Evy 
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Jacqueline Eggink

Brouwersstraat 6
7941 BP  Meppel
Tel. 0522 - 26 07 64

Meppel, Hoofdstraat 43 
Heerenveen, Dracht 50-52  
Groningen, Oosterstraat 57
Sneek, Wijde Burgstraat 16 
Emmen, Noorderstraat 13 

w w w . l e d e r w a r e n h u i s p a s v e e r . n l

Lederwaren 
en reisartikelen,

leren en suède kleding.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.

www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd  
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de RabobankOok op de tennisbaan is je bank dichtbij.

www.mltc.nl
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mocht het tegen haar opnemen. Na een goede start (6-1 eerste set voor Evy) kwam Anita sterk terug 
en won in 3 sets. Op dat moment was Tessa al klaar met haar wedstrijd. Een keurige overwinning in 
2 sets. Ondergetekende mocht het opnemen tegen Jordi Meulenbeld. “Jij kan hem wel ontregelen” 
zeiden mijn teamgenoten op de teamtraining van zaterdag. Na anderhalf uur stond er echter 2-6 
5-7 op de bordjes. Douwe maakte er zoals wel vaker een mooi gevecht van met zijn tegenstander. 
Je moet echt drie keer een scorende bal spelen wil je Douwe uit positie spelen. Zijn tegenstander 
sloeg zich uiteindelijk stuk op de taaie Douwe. Winst in 3 sets.
Gevoelsmatig hadden we aan drie punten vandaag genoeg. Een van de dubbels moesten we winnen. 
De herendubbel van Douwe en Bob ging gelijk de baan op met de damesdubbel van Evy en Tessa. 
Al gauw was duidelijk dat de herendubbel het heel zwaar had en waarschijnlijk niet ging winnen. 
Alle hoop was daarom gevestigd op de dames. Come on ladies! Evy en Tessa wisten te winnen met 
7-5 6-2. Na de dubbels werd er druk gebeld met andere teams. Wat doet Starkenborgh? Ze staan 
5-0 achter en de herendubbel staat ook op verliezen. Yes! Dat gaat de goede kant op. 
Dit is ook de laatste
In de tweede mix stonden Naomi en Bob. Na winst in de tie-break van de tweede set moest een 
super-tie-break de beslissing brengen. Helaas vielen de punten net de verkeerde kant op.
In de eerste mix stonden Evy en Sander. Ik kan me niet meer herinneren wanneer we voor de eerste 
keer samen mixten, maar dat moet zeker al 14 jaar geleden zijn geweest. Evy had aangegeven dat 
dit  haar laatste jaar zou zijn in de competitie in Meppel. En deze mix was dus haar laatste wedstrijd. 
Evy, ik denk dat ik, mede namens mijn teamgenoten en oud-teamgenoten mag zeggen: Bedankt 
voor alle mooie potten die je hebt gespeeld, alle punten die je hebt binnengehaald en je postieve 
teaminstelling.
En wat doe je dan als je (tennis)maatje stopt? Ik weet het nog niet, ik moet daar nog eens goed 
over nadenken.
Oja, de uitslag bijna vergeten. Omdat al duidelijk was dat Starkenborgh met 6-0 achter stond was 
het al zeker dat we niet zouden degraderen. Dat je dan uiteindelijk de laatste mix verliest met 10-8 
in de super-tiebreak is jammer. Einduitslag: verloren met 5-3. Met een mooie bos bloemen en een 
fles champagne aangeboden door het team gingen we huiswaarts.

Sander

Eindstand

1 ROFRAHOME/B&B 2 7 44
2 CONSTRUCTION/TAM 1 7 31
3 IS LUXEN/’T NYLAN 1 6 30
4 STROKEL 1  7 29
5 WOOLDERES 1  6 24
6 BOUWHUIS/MEPPEL 3 7 23
6 STARKENBORGH 1   7 23
8 VERACKET 1  7 10
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YOUR HOSTING MEPPEL 4 ,  3e k lasse

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

02-06-2013 YOUR HOSTING MEPPEL 4- REO 1 6 -2

De vreugde van het kampioenschap!

Toen wij onze ogen openden op zondag 2 Juni werden wij aangenaam verrast met de strak blauwe 
lucht en het zomerse zonnetje. Dit moest een goede dag gaan worden. De dag van Meppel 4. De 
dag waarop wij Kampioen gaan worden in de 3e klasse. De dag waarop wij gaan promoveren naar 
de 2e klasse. 

Na een gezamenlijk ontbijtje en ingespeeld te hebben op het mooie oranje gravel van MLTC begon 
onze strijd tegen REO 1. De eerste dames enkel was uiteraard meteen een hevig gevecht. Anne-
Rim speelde goed, degelijk en berekenend. Op de juiste momenten deelde zij klappen uit met haar 
mooie linkshandige voorhand. Anne-Rim had echter te maken met 2 lastige obstakels. Ten eerste 
de wind en ten tweede haar taaie, felle en goede tegenstandster. Na een lange en mooie wedstrijd 
trok Anne-Rim, met de stand van 6-3 3-6 7-5, net aan het kortste eind. De tweede dames enkel 
was helaas een minder gelijke strijd. Merle haar tegenstandster was haar de baas met 6-2 6-3. Toen 
betrad onze aanvoerder, Maikel, het heilige gravel van baan 2. Vol overtuiging en met krachtige 
slagen bezorgde hij ons het eerste welverdiende punt met 6-3 6-1. Als laatste in de singels kon 
Mattheo laten zien wat hij in zijn mars heeft. En dit was bijzonder veel. Hij speelde fel, tactisch en 
gewoon ontzettend goed. Met een imposante uitslag van 6-3 6-0 bracht hij ons team op een gelijke 
stand van 2-2. En dit betekend Meppel 4 is kampioen. Na wat knuffels, felicitaties en opgeluchte 
glimlachen gingen wij echter gewoon door om ook deze competitiedag af te sluiten in stijl. Ook 
de dames dubbel en de heren dubbel gingen gewonnen. Anastasiya en Anne-Rim speelde voor het 
eerst samen maar leken bijzonder goed op elkaar ingespeeld. Met een mooie uitslag van 6-3 6-4 
trokken zij de dubbel naar zich toe. Maikel en Mattheo mochten voor de 7e keer laten zien hoe goed 
zij samen zijn in de dubbel. Na een 2-5 achterstand toch de set met 7-6 winnen noem ik gewoon 
echte klasse. De twee jongens mogen dan nog maar 15 jaren oud zijn, hun tenniskwaliteiten lieten 
eenieder verbazen. In de tweede set waren ze gewoon simpel weg te sterk voor hun tegenstanders 
en zij wonnen deze dan ook met 6-2. Tussenstand: 4-2. Als laatste was het de beurt aan de mix 
koppels. Het ijzer sterke duo Maikel en Anastasiya waren goed op elkaar ingespeeld en dat was 
zeker te merken. Met de stand van 6-0 6-4 brachten zij ons op de 5-2. Het andere koppel Mattheo 
en Merle begonnen ook erg sterk aan hun laatste mix. Door goed samenspel, mooie volleys en 
mattheo zijn “kort crossjes”  wonnen zij de eerste set met 6-1. De scherpte van het duo nam echter 
af en die van hun tegenstanders nam toe. De tweede set ging naar REO met 4-6. In een stollende 
super tiebreak lieten Merle en Mattheo gelukkig zien dat ook zij een bijzonder goed koppel zijn. 
Zij trokken deze naar zich toe met 10-7. Met een mooie uitslag van 6-2 heeft Meppel 4 toch zeker 
bewezen dat zij de welverdiende kampioen zijn. Om dit te vieren werd er een fles champagne open 
getrokken en werd er gesmuld van lekkere pizza’s samen met Meppel 3. 

Om nu maar even van het moment gebruik te maken wil ik graag mijn team bedanken voor dit goede 
competitie jaar. De heren hebben beide geen singel verloren en hebben laten zien dat zij door hun 
goede tenniskwaliteiten in staat  zijn om de grote mannen de hoeken van de baan te laten zien. 
De dames hebben ook zeker bewonderenswaardig gespeeld en ook zij hebben dit kampioenschap 
meer dan verdiend. Mattheo, Maikel, Anastasiya en Anne-Rim, ik wil jullie bedanken voor de leuke 
tennis dagen vol spanning, sensatie, gelach, zonneschijn en bovenal goed tennis!!

Merle de Vries
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Eindstand

1 YOURHOSTINGMEPPEL 4  7 43 KAMPIOEN
2 CREAM CRACKERS 2  7 35
3 TAM 2    6 28
3 ‘T NYLAN 2   6 28
5 GSTC 1    7 27
6 REO 1    7 27
7 JOURE 1    7 14
8 BONTEKOE 2   7 12

LIMID/MEPPEL 5 ,  4e k lasse

Anne Marie Beekhuis   Daan Romp
Iris van Noord    Jip Boersma
     Mike Marsman
 
02-06-2013 DELDEN 1 - LIMID/MEPPEL 5        4 -4

Eindstand
1 WOOLDERES 3   6 34
2 DELDEN 1   6 30
3 C1000VanAndel/EPE 1  6 26
4 LIMID/MEPPEL 5   6 26
5 VERACKET 4   6 25
6 EMMEN 2   6 16
7 BARGERES 3   6 11

LIMID/MEPPEL 6 ,  4e k lasse

Melanie Haverkamp   Lawrence Beijer
Daphne Haverkamp   Gijs Feij
Rowena van der Ploeg   Pieter Vink 
 
02-06-2013 LIMID/MEPPEL 6 - VERACKET  5            5 - 3

Ook de laatste competitie dag zit er nu alweer op en wat is dat super snel gegaan. We hebben de 
competitie afgesloten met een 5-3 overwinning, erg mooi. Zoals gewoonlijk zaten we ‘s ochtends 
met ons team te ontbijten, maar dit keer niet met ons hele team. Dat kwam omdat Gijs en Pieter iets 
anders hadden en Rowena helaas geblesseerd is. We waren dan ook heel blij dat Mike Marsman uit 
Meppel 5 met ons mee kon doen. Toen we hadden ingespeeld, zaten we te wachten op de tegen-
standers. Het duurde allemaal wat langer, maar uiteindelijk waren ze er dan toch. We hebben een 
lekker stukje appeltaart gegeten en vervolgens zijn we begonnen met de dames single. Ik speelde 
de 1e single en speelde tegen een goed meisje. Ik verloor jammer genoeg in twee sets. Bij Daphne 
ging het beter, ze won de eerste set. Jammer genoeg kon ze dit niet doordrukken tot een gehele 
overwinning en ze verloor dus in drie sets. 0-2 en de heren konden de baan op. Lawrence won vrij 
gemakkelijk in twee sets. Ook Mike heeft gewonnen, na een toch best zware tweede set. Yes, 2-2! 
Onze damesdubbel was inmiddels al bezig. Het ging super goed en we wonnen in drie sets. Van de 
herendubbel kon ik niet zoveel zien, omdat we voor een groot deel ook zelf op de baan stonden, 
maar ook de herendubbel werd gewonnen in twee sets, dus 4-2. De mix van Lawrence 
en mij hebben we gemakkelijk gewonnen, 5-2 dus. Daphne en Mike hadden het moeilij-
ker in hun partij. Ze hadden dan ook een derde set, supertiebreak dus. Nadat ze 5-1 achter 
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stonden, wisten ze heel goed terug te komen. Het was een ontzettend spannende wed-
strijd en tevens ook de laatste wedstrijd van de competitie die er was bij MLTC. Uiteindelijk 
wisten ze de overwinning er net niet uit te slepen en verloren ze de tiebreak met 14-12.  
Gelukkig hebben we in totaal wel gewonnen met 5-3. We zijn uiteindelijk 4e geworden en daar 
zijn we erg blij mee.
 
Groetjes,
Melanie

Eindstand

1 KJLTC 2   7 46
2 A.Y.R. 1   7 34
3 RAMELE 1  7 32
4 LIMID/MEPPEL 6  7 28
5 VERACKET 5  7 27
6 HERTENKAMP 1  7 26
7 TAM 6   7 21
8 BONTEKOE 3  7 10

MEPPEL 7 ,  6e k lasse

Jo-Ann Huzen    Bram Hamelynck
Dane Kisteman    Robin Grit
Mirjam Geerts    Twan Apeldoorn     
Hilga Vedder 

Eindstand   
1 SMALHORST 1  6 38
2 MEPPEL 7  6 37
3 SLAGHAREN 1  6 19
4 GSTC 5   6 2  

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

02-06-2013 STEENWIJK 1 - HORESCA MEPPEL 1  1 - 5

Eindstand

1 JEANSPLAZA/A.T.W. 1 7 36
2 CREAM CRACKERS 2 7 30
3 HORESCA/MEPPEL 1 7 25
4 HEERDE 1  7 23
5 ZLTB 2   7 20
6 ‘T NYLAN 1  7 15
7 BONTEKOE 1  7 12
8 STEENWIJK 1  7  7
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HORESCA MEPPEL Heren 2 ,  4e k lasse
   
Michiel Compagner
Robin Westerhuis
Rob Hofland
Lars Bijsterbosch
Maikel Hoekstra
Dennis Runtuwene

02-06-2013 HORESCA MEPPEL 2 - LEMELERVELD 2 2 - 4

Eindstand
1 NIENOORD 1  7 30
2 A.Y.R. 1   7 28
3 GLTB 2   7 27
4 DEDEMSVAART 1 7 23
5 STADSKANAAL 1  7 17
6 HORESCA/MEPPEL 2 7 17
7 LEMELERVELD 2  7 14
8 TER APEL 1  7 12

MEPPEL Heren 3 ,  4e k lasse
   
Jordy Grit
Marijn de Vries
Sam Veltmeijer
Diederik Blaauwhof
 
02-06-2013 DOKKUM 1 - MEPPEL 3 2 - 4

Laatste speeldag op zondag 2 juni in Dokkum
Spelers: Jordy Grit, Marijn de Vries, Sam Veldmeijer en invaller Robin Grit.
De dag begon vroeg omdat we om 8 uur van de club vertrokken naar Dokkum. Gelijk daarna moesten 
we Sam ophalen in Wolvega. Het was op het laatst even zoeken maar we hebben de tennisbanen 
gevonden, het park lag achter een camping en was mooi beschut. Toen de tegenstanders er ook 
waren gingen de eerste en tweede heren single de baan op. De eerste heren single werd gespeeld 
door Jordy Grit , het was spannende pot maar helaas trok de tegenstander aan het langste eind 
de uislag was 5-7 7-6 1-6. Dan de tweede heren single gespeeld door Sam Veldmeijer, Sam kwam 
wat laat opgang maar hij wist toch nog de wedstrijd naar zich toe te trekken met 1-6 6-3 6-3.  
De derde heren single werd gespeeld door Marijn de Vries het was heel lastig voor Marijn want 
zijn tegenstander had haast alles terug dus moest hij steeds weer aanvallen, helaas verloor Marijn 
de wedstrijd met 6-7 6-7. De vierde heren single werd gespeeld door Robin Grit (Robin deed mee 
omdat Diederik  een klimwedstrijd had)Het was mijn eigen wedstrijd ,mijn tegenstander speelde 
goed maar had te veel fouten en ik speelde ze wel goed diep terug dus ging het vrij gemakkelijk 
en won ik met 6-3 6-2. Na de singles gingen we dubbelen de eerste heren dubbel werd gespeeld 
door Jordy en Robin Grit het was een leuke pot maar helaas verloren we de dubbel met 7-5 6-1 
6-1. De tweede heren dubbel werd gespeeld door Sam Veldmeijer en Marijn de Vries het was heel 
spannend maar het lukte net niet dus helaas verloren met 7-6 6-4 de eind stand is 2-4 verloren 
maar het was een hele leuke dag, met hele aardige en gezellige mensen.
In deze competitie zijn de heren 5de geworden. Niet slecht toch voor eerste keer senioren.

Robin Grit
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Eindstand
1 ‘T NYLAN 2  7 34
2 DOKKUM 1  7 28
3 JOURE 1   7 27
4 STIENS 1   7 24
5 MEPPEL 3  7 18
6 GALEFJILD 1  7 17
7 FRANEKER 1  7 13
8 SWIFTERBANT 1  7 7

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

02-06-2013 TAMEK/MEPPEL 4 - WESTERBORK 2      6 - 0

Eindstand
1 TAMEK/MEPPEL 4  7 40   KAMPIOEN !!!
2 COMPAS 1  7 26
3 ‘T KYLLOT 1  7 23
4 DALEN 1   7 22
5 EMMEN 1  7 20
6 WESTERBORK 2  7 17
7 COEVORDEN 1  7 14
8 HERTENKAMP 1  7 6

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

Eindstand
1 STROKEL 2  6 24
2 EMMELOORD/MEPPEL 1  6 20
3 PAF 1   6 19
4 DENEKAMP 1  6 9
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SHOEBOX/MEPPEL MIX JEUGD 1
   
Michelle de Haan  Thomas van Maanen
Isabelle Popma  Jeroen Westerbeek 
Mirjam Talen  Tristan Piest
     
26-05-2013 HAREN 3 - SHOEBOX/MEPPEL 1  0 – 8

Competitie zondag 26 mei Shoebox/Meppel 1:
We moesten om 10 uur in Haren zijn. We gingen om half 8 bij Mirjam eten en reden om 8 uur weg. 
Om ongeveer 9 uur waren we in Haren. Toen hebben we nog even ingespeeld. Om 10 uur begonnen 
we. Mirjam, Isabelle, Thomas en Jeroen gingen dubbelen. Die hebben we allemaal gewonnen dus was 
het 4-0. Daarna ging de HD en de DD de baan op. Die hebben we ook allebei gewonnen dus was het 
6-0. De mixen waren ook snel afgelopen dus hadden we 8-0 gewonnen. We waren rond 3 uur klaar.
Isabelle, Thomas, Tristan, Jeroen, Mirjam en Michelle.

02-06-2013 SHOEBOX/MEPPEL 1 - ’T NYLAN 1 7 – 1

Eindstand
1 SHOEBOX/MEPPEL 1 7 45 KAMPIOEN!!!
2 D.L.T.C. 2  7 42
3 JOURE 1  7 39
4 TEN WOUDE 1  7 38
5 ‘T NYLAN 1  7 22
6 DE WEIDE 1  7 20
7 SUTHWALDA 1  7 13
8 HAREN 3  7 5
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TAMEK/MEPPEL MIX JEUGD 2
   
Loes Arts   Harald Koopman
Daphne van Meerwijk  
Wietske Visser  Jordy van Urk
      
02-06-2013 SUTHWALDA 2 - TAMEK/MEPPEL 2 0 – 8

Eindstand
1 TAMEK/MEPPEL 2  7 50  KAMPIOEN!!!
2 EMMEN 2  7 47
3 BARGERES 2  7 41
4 TOGO 1   7 32
5 RACKEM 1  7 19
6 LEMELE 1   7 15
7 COEVORDEN 1  7 12
8 SUTHWALDA 2  7 8

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

02-06-2013 DE WHEEM MEPPEL 1 - HATTEM 1 5 - 1

1  HATTEM 1     6  26 
2  De Wheem MEPPEL 1    6  26 
3  ZLTB 1     6  21
4  ZWARTSLUIS 1     6  16 
5  HATTEM 2     6  15 
6  KJLTC 1     6 12
7  HAVELTE 1     6  10
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Zaterdag
MEPPEL MIX T/M 14
   
Anne Mart Kleijn   Noud Hamelynck
Chantal van der Werf  Thomas Rous
Cynthia Zantinge    

01-06-2013 MEPPEL 1 - TER APEL 1 1 - 5

Eindstand

1  TER APEL 1     7 41 
2  MEPPEL 1     7  36 
3  SLEEN 1     7 25 
4  ‘T KYLLOT 1     7  24 
5  TEN BOER 1     7  17 
6  ZWEELOO 1     7  14 
7 CLIAS 1     7   6 
8  MEPSCHE 1     7   5

Groene Compet i t ie  Woensdagmiddag

MEPPEL 1
   
Janiek de Rijke
Vincent Schadee

29-05-2013 PELIKAAN 2 -  MEPPEL 1 0 - 3

Eindstand

1  MEPPEL 1    7  21  KAMPIOEN!
2  TC ‘91 STADSHAGEN 1  7  13 
3  KJLTC 1     7  12 
4  PELIKAAN 2     7  12 
5  EMELWERTH 1     6   9 
6  ZWARTSLUIS 1     6   8 
7  PAF 1     7     5 
8  ZLTB 1     7   1
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MEPPEL 2

Hugo Timmerman
Arianne Zwart

29-05-2013 MEPPEL 2 - PELIKAAN  1 1 – 2

Eindstand

1  TC ‘91 STADSHAGEN 3    7  20 
2  RAMELE 1     6  14 
3  MEPPEL 2     7  13 
4  PELIKAAN 1     7  11 
5  OMMEN 1     7   7 
6  KJLTC 2     7   6 
7  TC ‘91 STADSHAGEN 2    6   5 
8  DEDEMSVAART 1    7   5

MEPPEL 3
   
Joep van Seeventer
Ivo de Vries
Thomas Rugers

29-05-2013 vrij

Eindstand

1  BOSBAAN 1     5  14 
2  MEPPEL 3     5  13 
3  HAVEZATHE 1     5   9 
4  SLAGHAREN 1     5  6 
5  RUNA 2     5  3 
6  PAF 2      5  0

MEPPEL 4

Peter Houtsma
Nick Koster
Sybren Pol 

29-05-2013 NAGELE  1 -  MEPPEL 4 3 – 0

Eindstand

1  NAGELE 1    7   16 
2  NAGELE 2     6  14 
3  KJLTC 4     6 13 
4  TEN WOUDE 6    6  11 
5  A.T.W. 2     7  8 
6  MEPPEL 4     7 7 
7  NIJEVEEN 2     7  5 
8  HASSELT 1     6  4
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Onze tegenstanders moesten uit Zwartsluis komen en ze hadden er zin in want al ruim voor 9 uur 
waren ze aanwezig en zo bleek, 2 dames waren op de race-fiets gekomen. Hoe sportief kun je zijn??
Amper de koffie op,of ze stonden al te popelen om de baan op te gaan….,Ali die nog lekker zat te 
genieten van de thee en nog een beetje wakker moest worden werd noodgedwongen de baan op 
gekeken!!!
Maar wij zijn niet voor één gat te vangen, dus vooruit aan de bak.
De dubbel van Ali en Ellis werd snel en efficiënt in 2 sets afgewerkt, Marijke speelde een single die 
ze in de eerste set met 7-5 won om daarna de tweede set snel af te maken met 6-1.
Voilá om 10.45 uur zaten we alweer aan de koffie, in de zon op het terras.
Geertje die de eerste single op zich had genomen voegde zich even later bij ons, helaas ondanks 
prachtige rally’s kon ze het niet omzetten in winst.
Oke, na heerlijke appeltaart of een kwarkpuntje genuttigd te hebben (complimenten voor de baksters 
van KIDS ZONE) gestart met de laatste dubbelpartijen.
Geertje en Karin speelden zoals altijd gedegen, op routine en met flair. Dus ook bij deze partij wa-
ren de punten voor ons. Marijke en Ali moesten er harder voor werken maar de “race-fiets dames” 
hadden nog genoeg conditie over om het hun moeilijk te maken. Helaas er werd nipt verloren.
3-2 was de eindstand.
Maar nu……, kampioen of niet??
Daar kwamen we al snel achter nadat we gebeld hadden met onze concurrent Amelte. Zij hadden 
ook gewonnen met 3-2 dus zo wie zo zouden zij boven ons eindigen. Ondanks dat wij meer par-
tijen gewonnen hadden en minder verloren geldt kennelijk de regel dat eerst naar de onderlinge 
wedstrijd gekeken wordt.  
Eigenlijk waren we stiekem wel  blij met dit resultaat, we zijn tweede geworden we hebben prach-
tige wedstrijden gespeeld,en we willen volgend jaar gewoon in deze klasse blijven spelen en als 
het zonnetje volgend voorjaar dan wat meer schijnt doen we weer met al ons enthousiasme mee.
Als afsluiting hebben we s ‘avonds  heerlijk ge-
geten bij de Italiaan, een goede keuze want na 
tig wijntjes, heerlijke anti pasta en een smaakvol 
hoofdgerecht gingen we als laatste voldaan weer 
naar huis.
Tot Volgend Voorjaar,

Ali, Marijke, Geertje, Ellis ,Judith en Karin

Ver volg  tennisvers lag 
d insdagteam 2de k lasse

Dinsdag 28 mei hebben we dan onze laatste competitie wedstrijd gespeeld, met eindelijk 

eens mooi en zonnig weer. Dat vraagt dan ook om een waardige afsluiting.


