
 

Van de trainers : 
 
Competitiedag 1 en 2, 
 
Wat een start….zonnetje, weinig wind, mooi tennis en ook dit jaar weer veel teams die uitkomen op 
de zondagen tijdens de voorjaarscompetitie 2018.  
Vorig jaar was MLTC met maar liefs 14 teams vertegenwoordigd in de voorjaarscompetitie, 
waarvan er 7 teams uitkwamen in de jeugdcompetitie en 7 in de seniorencompetitie. Deze 
competitie weer een team erbij en staat de teller op 15! teams; 10 jeugdteams en 5 seniorenteams. 
Weer een hele puzzel voor onze competitieleider Aart Haverkamp om alles in goede banen te 
leiden. 

 
Vorig jaar was een zeer succesvolle competitie voor MLTC met als hoogtepunt natuurlijk het 
kampioenschap van ons vlaggenschip van de 3e naar de 2e klasse. Dat werd behaald met veel 
machtsvertoon en ook dit jaar is de doelstelling wederom kampioen worden. Dit hoort zeker tot de 
mogelijkheden aangezien we het team bij elkaar hebben kunnen houden en alle spelers weer een 
stap voorwaarts hebben gemaakt. 
Op ons terras, onder de welbekende appelboom, staat nog een mooi bord uit 1997. Toen 
promoveerde MLTC voor het eerst in haar clubgeschiedenis naar de eerste klasse met Josien 
Boverhof, Matthea Kwint, Sander Hoeve en ondergetekende. Een mooie gelegenheid om dat 
bijzondere moment dit jaar “uit de boeken te slaan”. 

 
Wat is het dan ook een mooie bijkomstigheid om te zien dat er van die “gouden generatie” nog 
steeds 3  spelers deze competitie voor MLTC uitkomen ; Sander, Matthea en ondergetekende 
staan ook dit jaar namens MLTC op de baan. Sander in Heren 1, Matthea in dames 1 en ikzelf mag 
af en toe komen opdraven voor een mixje in team 1. 

 
Ons 2e team heeft promotie gekregen naar de 3e klasse is ook intact gebleven en doordat ons 3e 
team uitkomt in de 4e klasse kunnen we spreken van een mooie “piramide” met daarachter veel 
jeugdteams/spelers die volgend jaar de sprong kunnen maken naar de seniorencompetitie. 

 
De eerste 3 teams zijn voortvarend van start gegaan. Het eerste won de eerste twee wedstrijden 
zeer overtuigend met 7-1 en 6-2 en speelt zondag aanstaande tegen de nummer 2, TAM uit 
Groningen. Er is al een gat van 3 punten geslagen met TAM dus een overwinning zal hun 
koppositie alleen maar versterken. Het 2e team gaat voor handhaving, verloor de eerste dag met 3-
5 na een aantal zwaarbevochten wedstrijden, maar stelde afgelopen zondag orde op zaken door 
Cream Crackers 3 met maar liefs 7-1 naar huis te sturen. 
Ons 3e team had het de eerste dag erg zwaar, verloor met 8-0 van een geroutineerd team uit 
kampen, maar herstelde zich afgelopen zondag knap tegen t'Kyllot, 5-3 winst! Zij zullen moeten 
gaan vechten voor lijfsbehoud de komende weken. Een mooie uitdaging voor dit jonge team. 

 
Heren 1 werd vorig jaar met speels gemak kampioen in de 4e klasse. Dit jaar willen deze zeer 
ervaren mannen doorstoten naar de 2e klasse en het lijkt erop dat er ook dit jaar geen team tegen 
deze “oude rotten” bestand zal zijn. 
Dames 1 is een nieuw team. Vorig jaar kwamen enkele oud toppers terug op hun oude nest; o.a. 
Sander Hoeve en Michiel Mulder en dat heeft de ogen geopend van een aantal voormalige 
vrouwelijke toppers.  

 
Dames 1, in de volksmond ook wel de “Good Old Lady's” genoemd maken hun debuut voor MLTC 
dit jaar. Matthea Kwint, Monique Volkers, Jose Spa, Ruerdtsje Jans en Josien Hanewald hebben 
besloten om hun racket weer eens uit het stof te halen en samen met de jonkies Bianca, Annemarie 
en Vera uit te komen voor MLTC in de 1e klasse. Een nieuw team in, een voor ons, tot nu toe 
onbekende competitie, gaan zij een gooi doen naar het kampioenschap. 

 
Ook dit jaar dus veel jeugd op de banen. Mochten jullie eens komen kijken op een zondag, loop dan 
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eens even naar de achterste banen van ons park om te aanschouwen hoe goed en met hoeveel 
strijd onze eigen jeugd al staat te ballen! 

 
Jongens 1 werd afgelopen jaar met speels gemak kampioen. Dit jaar komen ze uit in de 
jeugdcompetitie t/m 17 jaar in de 1e klasse. 
De eerste week werd er verloren met 2-4 van Bargares en afgelopen zondag gelijk gespeeld tegen 
Zuidlaren en lijkt het erop dat deze competitie genoeg uitdaging zal gaan bieden voor onze jongens. 

 
Jongens 2 en 3 t/m 17 jaar komen uit in de 2e klasse. Jongens 2 won de eerste speelronde met 
speels gemak van Stadshagen en tegen Gerner werden 2 van de 3 driesetters helaas verloren 
waardoor ze verloren met 1-5. 

 
Jongens 3 hebben het zwaar bij de start; 1-5 en 0-6 verlies tegen de nummers 1 en 2 uit de poule 
komt hard aan. De komende weken lijken er punten gepakt te kunnen worden tegen de lagere 
teams in de poule. 
  
Meisjes 1 t/m 17 jaar komen ook dit jaar voor het eerst uit in de klasse t/m 17 jaar. Voorgaande 
jaren t/m 14 jaar hadden de meiden weinig tegenstand. Deze klasse lijkt voor meer uitdaging te 
gaan zorgen. De eerste zondag werd er met 3-3 gelijk gespeeld en afgelopen zondag werd er met 
4-2 gewonnen. 
 
Jongens 1 t/m 14 jaar en meisjes 1 t/m 14 jaar spelen voor het eerst in de gele competitie. Deze 
competitie zal vooral een leermoment zijn voor de beide teams waaraan gewerkt kan worden aan 
het spelen van lange wedstrijden, omgaan met tegenslagen, lange dagen op de baan, kortom een 
goede leerschool voor deze jonge spelertjes. Jongens 1 speelde knap twee keer gelijk en meisjes 1 
verliezen nipt hun beide wedstrijden met 2-4. 
 
En dan onze Groene teams. We hebben er maar liefs 4. Deze 10, 11 en 12-jarigen spelen verkorte 
sets. Een enkel en een dubbel en doen dat met zeer veel plezier, enthousiasme en inzet. Een 
mooie voorloper voor deze kids om straks de stap te maken naar de gele competitie. De resultaten 
zijn wisselend, maar er wordt volop gespreden op de baan. 
Mooi om te zien dat er ook kinderen van Tivoli meedraaien in deze competitie, omdat het lastig is 
om daar een team op de been te krijgen. MLTC heeft ook op dat gebied een regiofunctie en zo 
kunnen ook deze kinderen hun wedstrijdjes spelen. Het geeft tevens de goede samenwerking met 
trainster Josien Boverhof van Tivoli en MLTC weer! 
 
Zondag speelronde 3…het beloofd prachtig weer te worden met mooi tennis op onze banen. We 
hopen jullie te mogen verwelkomen op ons park…dus bij deze....tot zondag:)! 
 
Sportieve tennisgroet, 
 
Harold 
 
MLTC Mix 1 
 
Competitie dag 1  
MLTC 1 – Salland 3 
Om 10 uur begonnen we met de dames enkel. Ik ( Elysia Pool) speelde de eerste single tegen 
Marwa Hakimi. Ik speelde goed en won 6-2 6-3. Michelle de Haan speelde de tweede single tegen 
Frederique de Vries en won overtuigend 6-1 6-2. Toen begonnen de heren enkels. Robin Grit won 
vrij makkelijk van Boris Hrgota , het werd 6-1 6-4. Jordy Grit had het iets lastiger tegen Sam Rijpert. 
Na een 5-2 voor sprong in de eerste set begon Sam heel goed te spelen en verloor Jordy helaas 5-
7 2-6. Na de enkels begon de Dames dubbel. Die werd gespeeld door Daphne Haverkamp en 
Elysia. Ze wonnen krap aan met 11-9 in de supertiebreak derde set. De heren dubbel van Jordy en 
Robin ging heel snel en makkelijk en werd 6-1 6-1.  Toen begonnen de mixen. Robin speelde met 
Daphne de eerste mix en Michelle speelde met Harold de tweede mix. In beide mixen werd goed 
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gespeeld en ze werden beide gewonnen. Toen alle wedstrijden klaar waren dronken we nog wat 
met de tegenpartij en toen gingen we allemaal naar huis. 
Eind uitslag : 7-1 
 
Competitie dag 2 
Veracket 1 – MLTC 1  
We speelde uit in het extern park van veracket in Veendam. De dag begon slecht met heel veel 
regen. Daardoor startte we een uur later dan gepland. Om 11 uur gingen de dames Enkels de baan 
op. Ik speelde de eerste enkel tegen Willie Nijborg, ik won 6-2 6-1. Michelle speelde de tweede 
enkel tegen Monika kavace. Michelle speelde heel goed en won 6-2 6-0. Met een 2-0 voorsprong 
na de vrij makkelijke dames enkels gingen de heren enkels de baan op. Robin had een goede 
tegenstander maar het lukte hem toch de wedstrijd er nog uit te slepen met 7-6 4-6 6-3. Jordy 
speelde een hele goede wedstrijd maar de tegenstander wist toch aan het lange eind te trekken. 
Jordy verloor 6-4 4-6 3-6. Na de enkels gingen de dames dubbel de baan op. Die werd gespeeld 
door Michelle en Anita Bos. Ze speelde niet op hun best maar wisten uiteindelijk toch te winnen in 
de supertiebreak 10-4. De herendubbel werd gespeeld door Jordy en Robin maar die moesten het 
doen met een 6-1 6-4 nederlaag tegen te sterke tegenstanders. Met een 4-2 stand gingen we de 
mixen in . De eerste mix werd gespeeld door Anita en Robin. Die wonnen in de supertiebreak 10-3. 
De tweede mix werd gespeeld door Harold en Elysia. Deze werd overtuigend 6-1 6-2 gewonnen. 
Na deze lange dag met veel driesetters kwam uiteindelijk de laatste wedstrijd om 9 uur de baan af. 
We dronken nog wat  met de tegenstanders en toen zijn we naar huis gegaan met z’n allen. 
Einduitslag : 6-2 
 
Meppel Mix 3 - dag 1 en 2 
 
De eerste competitiedag moesten we uit naar Kampen. We spraken samen af bij MLTC en na een 
goed ontbijt vertrokken we richting KJLTC. Na het warmlopen en inspelen kon de dag beginnen. 
We begonnen met de damesenkels, die gespeeld werden door Elles (DE1) en Kim (DE2, als 
invaller voor Arianne). Elles had een spannende wedstrijd tegen Jacomein Krielaart, maar verloor 
uiteindelijk helaas met 4-6 5-7. Kim speelde tegen Mandy de Jong, en verloor helaas met 1-6 3-6. 
De herenenkels werden gespeeld door Vincent (HE2) en Marek (HE1). Marek speelde tegen 
Thomas de Krosse en die verloor hij vrij dik met 1-6 2-6. Vincent speelde tegen Martin-Jan Hagg en 
dat was een hele spannende wedstrijd, de eerste set was met 6-3 voor Vincent, maar zijn 
tegenstander kwam goed terug en won de tweede set met 3-6. De derde set was heel erg 
spannend maar werd net gewonnen met 6-7 door de tegenstander. Toen de enkels voorbij waren 
konden de dubbels de baan op. De damesdubbel werd gespeeld door Elles en Arianne, en zij 
speelden tegen Elise Serné en Mandy de Jong. Deze werd helaas gewonnen door de tegenstander 
met 5-7 3-6. De herendubbel werd gespeeld door Marek en Harald, en zij speelden tegen Thomas 
de Krosse en Julian Dijkstra. Dit was een hele spannende pot. De eerste set werd door de 
tegenstanders gewonnen met 6-7, maar de tweede set werd weer door Marek en Harald gewonnen 
met 7-6. De laatste set werd een supertiebreak gespeeld en die werd gewonnen door de 
tegenstanders met 8-10. Na de dubbels konden de mixes de baan op. De eerste mix werd gespeeld 
door Elles en Harald en die speelden tegen Martin-Jan Hagg en Elise Serné. Deze werd ook helaas 
gewonnen door de tegenstanders met 2-6 4-6. De tweede mix werd gespeeld door Vincent en 
Arianne. Zij speelden tegen Jacomein Krielaart en Julian Dijkstra. Deze werd helaas ook gewonnen 
voor de tegenstanders met 1-6 3-6. Dus een uiteindelijke uitslag van 0-8! 
 
De tweede competitiedag moesten we thuis spelen tegen ’t Kyllot uit Smilde. We gingen weer met 
z’n allen ontbijten om 08:15. Na een goed ontbijt gingen we inspelen en daarna kwamen de 
tegenstanders. De damesenkels werden gespeeld door Arianne (DE1) en Elles (DE2). Arianne 
speelde tegen Leoni Ax en verloor met 4-6 2-6. Elles speelde tegen Carlet Boxelaar en die won met 
6-4 6-2. Na de damesenkels konden de heren de baan op. Harald (HE1) speelde tegen Yannick 
van Sleen, en deze won hij met 6-2 6-4. Vincent (HE2) speelde tegen Jeroen Lasonder, en deze 
won hij met 6-1 6-2. Na de enkels was de tussenstand dus 3-1. De damesdubbel werd gespeeld 
door Arianne en Elles en die speelden tegen Leoni Ax en Carlet Boxelaar. Na een spannende partij 
verloren zij die helaas met 3-6 6-3 5-10. De herendubbel werd gespeeld door Marek en Vincent. 
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Deze wonnen zij na een spannende partij met 4-6 6-2 10-8. De eerste mix werd gespeeld door 
Elles en Harald die tegen Leoni Ax en Yannick van Sleen speelden. Deze verloren zij helaas met 5-
7 3-6. De tweede mix werd gespeeld door Marek en Arianne en zij speelden tegen Carlet Boxelaar 
en Bart van Asselt. Deze wonnen zij met 6-1 6-2. Eindstand van dag 2 is dus 5-3! 
 
Gijs Feij is deze competitie met ons op pad, om ons te begeleiden en te coachen. Ik wil hem 
hiervoor erg bedanken omdat hij elke zondag de hele dag met ons mee is om ons te 
begeleiden/coachen, en ook bij elke training aanwezig is. 
 
 
Marek 
 
Meisjes t/m 17 
 
Speeldag 2 
Zondag moesten we uit tegen Joure. 
 
We begonnen om 10:00 met de dubbels.  
 
Madeleine en Kim mochten de spits afbijten. Helaas verloren ze de wedstrijd met 6-2 6-2. 
Ondertussen speelden Ebeline en Puck ook de dubbel. Deze dubbel ging voortvarend van start. Na 
een half uur was de eerste gespeeld met 6-0. De tweede set ging ook voorspoedig. Het werd een 
mooie 6-0 6-1 overwinning! 
Na regen kwam de zonneschijn. 
Daarna begonnen we met de 4 enkels. 
Puck ging als een speer. Ze speelde een sterke wedstrijd. De eindstand was 6-0 6-1 winst. 
Ebeline speelde een zeer goede enkel en was ook snel klaar. Ze boekte een 6-0 6-1 overwinning. 
Toen begon Madeleine met haar enkel. De eerste set was meteen spannend. Madeleine ging wel 
met 6-4 winst naar de tweede set. Die ging iets sneller en won ze met 6-2. 
Ondertussen begon Kim ook met haar enkel. De eerste set verloor ze met 6-1. Maar ze liet het er 
niet bij zitten en pakte de 2e set met 6-1. De derde set werd helaas met 6-1 verloren. 
 
De eindstand van deze dag was 4-2 winst. 
 
Volgende week spelen wij tegen Heerde. We hopen op uw support! 
 
Puck 

 
Jongens Meppel 1 11 t/m 17 jaar 
 
Twee weken geleden op 8 april, speelden we onze eerste wedstrijd tegen Bargeres 1 in Meppel. 
We begonnen met de enkels. Bij het inspelen kon je al zien dat het gelijkwaardige tegenstanders 
waren en dat het moeilijk zou worden. Dit was ook zo. Guus verloor na een partij waarin hij veel 
strijd leverde. Ynze won in een drie-setter van zijn tegenstander. Willem verloor na een bittere strijd 
met heel veel pech. Ook Jort kon het niet redden. Dat was anders bij de dubbels die volgden, Jort 
en Ynze wonnen de dubbel, waarin zij de wedstrijd domineerden. Emmen haalde helaas de andere 
dubbel nog binnen. Kortom 2 -4 voor Bargeres. 
 
 
De tweede wedstrijd was een uitwedstrijd op 15 april tegen Zuidlaren 1. We begonnen met de 
dubbels in de regen. Dit keer Willem met Ynze en Jort met Guus. Geen goed begin helaas, want de 
dubbels werden na veel strijdlust toch verloren.  De revanche kwam tijdens de enkels, waar Willem, 
Guus en Ynze de overwinning pakten. 3-3 was de eindstand. 
 
Ynze Zeeman 
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. 
Jongens Meppel 2 t/m17 jaar 
Spelers: Jorn, Tijn, Stefan en Sam 
  
Wij vertrokken rond 9.00 uur naar Dalfsen. We konden gelijk starten op 3 banen. Jorn speelde de 
eerste enkel, Tijn de tweede,  Stefan de derde en Sam de vierde. Het waren spannende 
wedstrijden met veel deuces maar het voordeel ging net naar de tegenstander. Bij Sam en Tijn 
hadden ze zelfs 3 sets gespeeld maar verloren uiteindelijk jammer genoeg. 
Jorn en Tijn gingen samen dubbelen en Stefan en Sam. Jorn en Tijn verloren deze ook jammer 
genoeg maar Stefan en Sam wisten uiteindelijk in een 3 setter te winnen. Waardoor we toch nog 
met 1 punt naar huis gingen. 
Volgende week weer nieuwe kansen. 
 
Gr. Stefan 
 
 

 


