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Van de  redact ie

Dit is al weer Info nummer 9. We hebben een geweldig feest 

ter ere van ons 100 jarig bestaan achter de rug. Hiervan ziet u in deze Info een aantal 

foto’s en uiteraard een verslag van een aanwezige.

De feestavond met muziek van Willem Spans werd geopend door Fabienne Schadee die ons clublied 
zong.
Op veler verzoek vindt u in deze Info de tekst van het clublied. Een volgende keer kunt u dan 
meezingen.
Op www.youtube.com (https://www.youtube.com/watch?v=wJiaINtw2FQ )kunt u het bijbehorende 
filmpje en dansje vinden. U kunt zoeken op Lip Dub MLTC en dan het filmpje aanklikken. Deze lip 
dub is tijdens het 10e jeugd clubweekend gemaakt.
Dit jaar was er ook weer een clubweekend. Dat was weer een geweldige happening. Twee verslagen 
vindt u ook in deze Info.
Vanaf 4 juli is er weer het internationale jeugdtoernooi. De banen zijn dan overdag niet beschikbaar 
om vrij te tennissen. 
In de week van 13 juli is het Meppel Open toernooi. Dan zijn er ’s avonds (vanaf ongeveer 17.00 
uur) minder banen beschikbaar om vrij te tennissen.
Het is in beide gevallen verstandig om, voor u komt tennissen, even contact op te nemen met de 
wedstrijdleiding (0522-241022) om te informeren naar de beschikbare banen.
In de vakantie gaan de lessen niet door, maar de toss op de maandag- en woensdagmorgen en de 
woensdagavond gaan natuurlijk wel door. Wij wensen u een hele fijne vakantie en hopen u ergens 
in deze weken op de MLTC banen te treffen.

Met sportieve groet,

Redactie MLTC INFO
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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

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 - 241042V
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Vanui t  de  55+ c ie.
JONG EN OUD

Half april konden we weer naar buiten. Iedereen heeft wel eens gezien hoe koeien in het 

voorjaar vanuit de stal weer de wei  in gaan. Dat gevoel hadden wij ook als 55+, wel oud 

maar toch jong.

Er is een groep mensen in onze samenleving die denkt: alles wat boven de 55 jaar is, is oud. Men 
vergeet echter dat de leeftijd van de actieve oudere van 70+, 20 jaar geleden qua activiteit 50+ was. 
De toss op maandag- en woensdagochtend is weer in volle gang en op maandag 20 juli a.s. is er 
weer ons zomertoernooi. Het idee leeft dat het alleen voor de 55+ toss groep is, maar dit toernooi 
staat open voor elke MLTCer boven de 55.
Het tennisniveau van de 55+ groep is de laatste jaren aardig omhoog gegaan. Het enige verschil 
met jongeren is dat de 55+ ers over het algemeen niet meer werken, dus vaker kunnen tennissen 
waardoor het niveau nivelleert.
Opgavelijsten voor het toernooi liggen elke maandag- en woensdagmorgen ter inzage. Of bel voor 
info 292126

Op de laatste tossdag in september proberen we wederom met Breakpoint een clinic te houden. 
Nadere info volgt.

Op de jubileumdag was ik zelf in de gelegenheid mee te doen met het generatietoernooi. Het was 
voor mij een bijzondere ervaring. Ik zou het meer een crack en kruk toernooi willen noemen, maar 
het was verschrikkelijk leuk. Dit moet in ieder geval een vervolg hebben en ik roep andere commis-
sies op dit na de grote vakantie op papier te zetten. Men wordt op de hoogte gehouden.

Op 6 en 8 juli is er geen 55+ toss in verband met het internationale jeugdtoernooi.

Zie ik alle jonge ouderen boven de 55 op 20 juli?

Roel van Wijk
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www.mltc.nl

ADAM MENSWEAR
Hoofdstraat 1 
MEPPEL
Tel. 0522-252496

 

www.mcdonalds.nl
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Van de  Jeugdcommiss ie

Jeugd MLTC s terk  in  Wapenveld

In de week van 8 juli heeft een groep jeugdleden van MLTC met veel succes deelgenomen 

aan het jaarlijkse Jacco Eltingh toernooi. Op de finaledag streden veel Meppelers om de 

eerste plekken. 

Vincent Schadee en zijn partner Kees Cruys uit Ruinerwold wonnen in de ochtend de dubbelspelfi-
nale jongens t/m 14 jaar. Zij versloegen in zeer aantrekkelijke wedstrijd Marek Klucovski en Thomas 
Oostenbrink (beiden van TC Runa uit Ruinen) met 6-1 en 6-3. 

’s Middags deden de zusters Elles en Arianne Zwart dit huzarenstukje na en versloegen in de finale 
dubbel meisjes t/m 14 jaar Suze Brock en Rosanne Luning (ook van TC Runa) met 6-2, 6-4. Iets 
minder goed verging het op de slotdag Annemart Kleijn. Na een goede week (zo werd zij derde 
bij de meisjes t/m 17 jaar) trof zij in de enkelspelfinale meisjes t/m 14 jaar Sarah van Emst. Dit 
talentvolle meisje uit Zwolle was te sterk voor Annemart waardoor zij zich tevreden moest stellen 
met een mooie tweede plek.

De langste, spannendste en direct ook  best bekeken wedstrijd was de enkelspelfinale van de jongens 
t/m 14 jaar. Onder de ogen van de naamgever van het toernooi wist Jeroen Westerbeek in deze 
hoogstaande en enerverende wedstrijd na ruim 2,5 uur te winnen van Vincent Schadee (6-2, 4-6, 7-5).

Aan het einde van een lange dag werd nog een laatste prijs uitgereikt: de sportiviteitsprijs. Deze 
prijs kwam in handen van Marek Klucovski. Hij had zich de afgelopen week op een zeer positieve 
manier laten zien op en langs de banen van Wapenveld: een prestatie van formaat!
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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
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Clubweekend 2015

Zaterdag 21 juni en zondag 22 juni was het weer zover: Het jaarlijkse clubweekend van 

MLTC. Met wat minder aanmeldingen dan voorgaande jaren is het toch weer een groot 

succes geworden. 

Zaterdagochtend om 8 uur verzamelde de leiding al om het een en ander klaar te zetten en al 
niet veel later kwamen de eerste kinderen om hun slaapspullen klaar te zetten. Nadat de ouders 
uitgezwaaid waren kon het feest beginnen. Er werd gestart met een zeskamp. De teams werden 
gemaakt en er kon worden begonnen met het zaklopen, de estafette, de kruiwagenloop en met 
het vliegende tapijt. 

Na de zeskamp stond er tennis op het programma. Met verschillende oefeningen werd er gewerkt 
aan het tennisspel. 
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Full service
Internetbureau

www.interwijs.nl

Webshops

Websites

Internet marketing

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.
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Als afsluiter van het tennis werd er gedubbeld op de minibaantjes.

Na de lunch stond er Tennis Clash of clans op het programma. Een leuk tennisspel met allerlei wed-
strijdjes en speciale wapens. Na het tennissen gaan we op weg naar het zwembad. Het zwemmen 
was weer een dolle boel waarbij de leiding flink moest afzien en werden gebruikt als klimrek. Met 
een zakje chips op de terugweg waren we zo weer bij MLTC, waar we even een chill uurtje hadden, 
om vervolgens fris en fruitig aan het diner te verschijnen. Het avondprogramma bestond uit een 
filmavond en later op de avond het douanespel. 

Na een goede nachtrust werd de volgende ochtend traditiegetrouw begonnen met de slaapzak-
kenrace. Daarna moest iedereen snel aankleden, want de vaders stonden al bijna voor de deur. Om 
9 uur begon het Vaderdag ontbijt met een heerlijk croissantje en een eitje.  

Met goed gevulde buiken kon het ouder-kind toernooi van start gaan. Ondanks dat we naar binnen 
moesten uitwijken vanwege het weer, was dit toch een geslaagd toernooi. Als afsluiter hebben we 
gezamenlijk geluncht. 

Het was een zeer geslaagd clubweekend. Daarom is het ook zeker jammer als je het dit jaar gemist 
hebt. Niet te veel treuren, want volgend jaar staat er weer een nieuw clubweekend op de planning!!



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

C
lu

b
w

e
e

k
e

n
d

 2
0

1
5



Info van de 

Meppeler Lawn Tennis Club

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
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Afdel ing  groen

In het voorjaar zijn een aantal vrijwilligers voortvarend van start gegaan met het klaarmaken 

van het park. Een aantal zaterdagen hebben we daar werkend gezellig doorgebracht met 

een redelijk netjes resultaat. Wat het onkruid tussen de stenen betreft kan het nog wat 

netter. Voor 6 juli wordt er nog actie ondernomen om de entree nog wat netter te maken. 

Een aantal van ons zal denken: “We hebben toch eigenlijk weinig te doen”, maar met een paar man 
is het huidige onderhoud goed te doen. Het grotere werk komt weer in het najaar Hopelijk laat 
Momfert de mol ons een tijdje in de steek.
Op korte termijn krijgen jullie een mail over het schoonmaken van de entree.
Mochten jullie nog vragen hebben neem dan contact met mij op 

Roel van Wijk 
(292126)
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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
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Hal lo  MLTC-ers 
en  andere  tennis l ie fhebbers,

Hier een bericht van mij. Let op, je zult het hiermee de komende 100 jaar moeten doen. 

Het was zaterdag 13 juni en ik vond die dag het juiste moment om jullie te bezoeken. 

Wellicht heb je me toen gezien, maar ik denk het niet, ook al was ik er wel bij. En hoe!

Noem me zoals je wilt. Noem me Perry of Lacoste of Roland Garros; Okker of Krajicek voor mijn 
part, het maakt namelijk niet uit. Ik ben de ‘Geest van het Tennis’, de goede geest van de tennis-
sport. Mijn naam ken je niet en zelfs áls je hem zou kennen, dan nog kon je hem niet uitspreken.
Ja, ik was erbij op woensdag 12 mei 1915, toen het allemaal begon. Hele andere tijd, geheel andere 
omstandigheden, maar men maakte zich om precies hetzelfde druk en beleefde er veel plezier aan, 
net als nu. Tennis. Toen met een houtje, in lange broek en rok, soms nog op een ondergrond van 
betonnen tegels of een grasveldje. Het staat me natuurlijk niet allemaal meer in detail bij, zo lang 
als ik al meega en zo veel als ik telkens weer meemaak. O, ja -schiet me zomaar ineens te binnen- 
noem me nooit Love, want dat is in het tennis nu net niks.
En ik was er dus weer bij (wel al voor niets geweest op dinsdag 12 mei, wie informeert mij ook) op 
zaterdag 13 juni en die dag staat me vanzelfsprekend nog heel goed bij.
We kwamen bijeen, ehh…jullie kwamen bijeen tegen enen in de middag. Het regende een beetje, 
maar de temperatuur was goed en de stemming ook. Iedereen kreeg lekkere koffie en een speciaal 
gebakje, de ‘petit-pouce’, zo hoorde ik hem in ieder geval genoemd worden. Met het logo (hadden ze 
in 1915 niet, hoor) van de vereniging erop, heel modern, maar vooral smakelijk. Voorzitter Marjolijn 
was er en ceremoniemeester Wim en trainer Harold met allemaal schema’s.
Wat ik toen mocht aanschouwen, deed mijn oude geestenhart donders goed; ik vond het werkelijk 
(bijna) uniek. Want niet zoveel gezien hoor, de afgelopen 100 jaar; een oergezellig toernooitje met 
leden en oud-leden met jong en oud, met jongens en meisjes en dames en heren en…..in ieder 
geval alles door elkaar heen. En dat dubbelde en mixte dat het een lieve lust was. Daar waren die 
schema’s voor. En de maker ervan kon ook nog op de beroemde Vuvuzela blazen, voorwaar een hele 
kunst, om telkens het einde en weer het begin van de korte wedstrijdjes aan te geven. Iedereen, 
zeker een persoontje of dertig, had dolle pret.
Na een paar uurtjes was eenieder moe gespeeld en uitgedold, al kon een enkeling er niet genoeg 
van krijgen. Tot mijn eigen genoegen, ik ben ook een competitieve geest, bleek het leuke toernooitje 
afgesloten te worden met een kleine prijsuitreiking. Niemand leek dat heel erg belangrijk te vinden, 
het ging immers om het intense plezier en het feit, dat je weer eens speelde met iemand die je in 
geen jaren gezien had. De eerste prijs ging in ieder geval naar een van de jongste deelnemers, van 
wie we weten dat hij de prijsuitreiking wellicht nog belangrijker vindt dan het spel zelf. Kortom, 
iedereen tevreden.
In de loop van de dag hoefde ik me nooit af te vragen, wat er verder ging gebeuren, omdat ce-
remoniemeester Wim dat op luide en duidelijke wijze aan allen meedeelde. Prettig, dan wist ik 
tenminste, of het voor mij, ik ben ook een kritische geest, de moeite waard was om de hele dag te 
blijven. En ja, daar leek het wel op.
Het publiek stroomde binnen, terwijl de deelnemers aan het toernooitje zich omkleedden van 
sportief naar feestelijk. Met ruim honderd personen gingen we…jullie luisteren naar enkele of-
ficiële toespraken. Dat hoort er zo bij op zo’n gedenkwaardige dag (hadden ze in 1915 ook, hoor, 
speeches). Met het publiek kwam ook een fotograaf van de krant binnen om een en ander in de 
plaatselijke pers luister bij te zetten. Hij hield zelf van zeilen, liet hij desgevraagd weten, maar goed. 
Ook secretaris Marja van de tennisbond, een vriendelijk glimlachende dame, die een cadeau met 
eeuwigheidswaarde bij zich had, trad binnen. (Dat wil ik trouwens nog wel eens zien, wie er langer 
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meegaat, die overigens fraaie plaquette of ik) O ja, wethouder Koos van de gemeente Meppel gaf 
eveneens acte de présence. Hij was zelf een honkballer, ooit, maar hield van bijna alle sporten. Best 
handig, als je sport in je portefeuille hebt. Tussen alle drukte door laveerden Bob en Dorien en hun 
jonge crew ijverig en behendig om de vele aanwezigen van een homemade hapje en een verkoelend 
drankje te voorzien. Het regende inmiddels allang niet meer en de temperatuur was nog steeds 
goed, dus iedereen was blij met de ‘foeragerende’ brigade.
Alle sprekers werden overzichtelijk door ceremoniemeester Wim aangekondigd. Voorzitter Marjolijn 
beet het spits af en keek met haar gehoor hoopvol naar de toekomst. Ze had het er zelfs over dat de 
jongste leden van de club wellicht het volgende eeuwfeest zouden mogen meemaken. Nou, ik kan je 
verzekeren, ik zal dan van de partij zijn, want dit beviel mij wel. Daarna sprak bondssecretaris Marja 
enkele lovende woorden over de vereniging en dat de sportclubs in Nederland het de afgelopen 
jaren, mede door de economische recessie, behoorlijk voor de kiezen hadden gekregen. Tot slot 
pakte wethouder Koos het gegeven van de crisis adequaat op. Nadat hij een handvol sportvereni-
gingen in Meppel had opgesomd, die inmiddels ook allemaal eeuweling waren, als teken van het 
springlevende karakter van de clubs in de regio, overhandigde hij namens de gemeente een fijne 
enveloppe met inhoud aan de vereniging.
Hierna was er aandacht voor de diverse competitiekampioenen die de club het afgelopen jaar mocht 
begroeten. De kampioensteams werden naar voren geroepen en kregen de complimenten, kussen en 
een aandenken van Technische Commissie voorzitter Danny en Verenigings Competitie Leider Aart. 
Na de toespraken en huldigingen op een bomvol terras, toog het hele gezelschap naar elders op 
het park. Baan 9 was omgebouwd tot 4 kleine baantjes, voor de jonge spelertjes. Om het spel nog 
beter en leuker onder de knie te krijgen. Deze ‘KidsZone’, zoals de club deze baantjes aanduidt, zou 
op deze heuglijke dag officieel geopend en ingewijd worden. Ook ik, zelfs een geest is het ter ore 
gekomen, weet dat deze zone voor de kids een daverend succes is. Maar goed, zoiets moet wel 
feestelijke aandacht krijgen.
Voorzitter JeugdCommissie Patrick had een strak plan in elkaar gedraaid. Een mooie symboliek, 
die een nieuw begin van een nieuwe eeuw mocht verbeelden. De geboorte van een plek voor de 
allerjongsten werd in een klein blijspel uitgebeeld. Het is ook de plek, alwaar hun tennisspel zijn 
eerste begin beleeft, geboren wordt als het ware. Maar lezer, bij deze bespiegelingen dient ook in 
aanmerking genomen te worden, dat ik het hele gebeuren graag zo wil zien, ik ben ook een senti-
mentele geest. Hoe dan ook, drie dappere musketiers op een stalen ros naderden zwaaiend met hun 
degen-rackets. De drie initiatiefnemers van de KidsZone, de trainers Jelle, Josien en Harold, deden in 
hun musketierrol hun oproep om ‘één baan voor allen en allen op één baan’ te verwezenlijken. Van 
alle kanten kwam daarop jonge, jongere en allerjongste jeugd aangerend met hun kleine rackets in 
de hand. Nadat (bijna) oudste lid Rein en jongste lid Teske gezamenlijk (symboliek, oud en jong, ver-
leden en toekomst) het lint dat de toegang tot de KidsZone afsloot, bevrijdend hadden doorgeknipt, 
stormde het jonge volkje met hun trainers de baantjes op en ontspon zich een waar tennisfestijn.
Enfin, na deze vrolijke happening spoedde het gezelschap zich weer terug naar de kantine, alwaar 
onder het genot van een hapje en een drankje en de tonen van een DJ nog een tijdje bijgepraat werd. 
En zo liep het stilaan tegen de avond en werd het diner in buffetvorm opgediend. Als geest, dat mag 
duidelijk zijn, heb ik geen behoefte aan eten en drinken, maar mocht ik die wel hebben, dan had ik 
daarmee wis en waarachtig wel raad geweten bij dit buffet. Het is ook best leuk om meer dan 100 
liefhebbers, ter ere van 100 bewogen jaren, zo te zien genieten van diverse, ook exotische, gerechten.
Eenmaal verzadigd, bleek het al weer tijd geworden voor een levendige sportquiz. In de vorm 
van het bekende ‘petje af, petje op’. Al gauw ontaardde dit kennisfestijn in een zeer fanatieke en 
bloedstollende strijd tussen drie kandidaten, die weigerden voor elkaar onder te doen. Zelf wist ik 
natuurlijk alle antwoorden wel, maar ik had geen petje en bovendien zag ook de quizmaster mijn 
heftig gebaren niet. Uiteindelijk werd, in een allesbeslissende ronde, waarbij de kandidaten de totale 
lengte van alle lijnen bij elkaar op een tennisbaan (bij benadering) moesten weten, de zaak beslecht. 
De jongeman, die de afgelopen jaren altijd elke quiz als eerste eindigt, moest het onverwacht afleg-
gen tegen een jongedame, die als oud-lid er met de prijs vandoor ging.
Na de quiz en voor het feest, wat een timing, kwam ons echt oudste lid Frieda de zaal binnen en 
kon het luidruchtiger werk beginnen.
En zo kon men zich langzamerhand gaan opmaken voor de spetterende afsluiting van de avond. 
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De regionaal bekende artiest Willem Spans zou de avond tot aan middernacht opluisteren met zijn 
swingende zang en muziek. Om 21.00 uur werd deze apotheose ingeluid door het ijle stemgeluid 
van onze eigen musicalster Fabiënne, die samen met ons het clublied ten gehore bracht. Om de 
stemming erin te brengen.
En die stemming zat er meteen goed in. De hele dag natuurlijk al. Zelf hoopte ik wel op een dansje, 
ik ben ook een lichtvoetige geest, en daar leende de muziek van die Willem zich uitstekend voor, 
moet ik zeggen. Jammer, dat hij er over 100 jaar niet bij is. Velen, jong maar ook oud, bleven tot 
het einde en zagen hun bed pas ver na middernacht. Het bleef nog lang onrustig in Meppel, zullen 
we maar zeggen.
Beste mensen, heel hartelijk dank voor deze superfijne dag en hopelijk maken jullie (achter)klein-
kinderen er t.z.t. ook zoiets moois van. Ik zal er zijn. Dat is zeker.

Clubl ied  MLTC 
(Op de  muz iek  van  YMCA)

Volley, sla je dicht bij het net
Ik zeg volley daarmee win je de set
Ik zeg volley is gewoon heel erg vet
En we hebben altijd pret

REFREIN

Tennis, forehand, backhand en smash
Ik zeg tennis
Ik heb de hele week les
Ik zeg tennis, forehand, backhand en smash
En we doen zo goed ons best

Forehand heel vaak de sterkste slag
Ik zeg forehand ik ben blij dat het mag
Ik zeg forehand bij de muur elke dag
En dat doen we met een glimlach

REFREIN

‘t is altijd super bij MLTC 
’t is altijd super bij MLTC 

Tennis, forehand, backhand en smash
Ik zeg tennis
Ik heb de hele week les
Ik zeg tennis, forehand, backhand en smash
En we doen zo goed ons best

Forehand, heel vaak de sterkste slag
Ik zeg forehand ik ben blij dat het mag
Ik zeg forehand bij de muur elke dag
En dat doen we met een glimlach

(REFREIN)
‘t is altijd super bij MLTC 
’t is altijd super bij MLTC 
Volle bak op de baan
Elke training weer gaan
Het is leuk om een bal te slaan

‘t is altijd super bij MLTC 
’t is altijd super bij MLTC 
Volle bak op de baan
Elke training weer gaan
Het is leuk om een bal te slaan

Backhand, met slice of met spin
Ik zeg backhand, ik sla die bal altijd in
Ik zeg backhand een geweldige bal
Met een dikke vette knal
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