
 

Van de trainers : 
 
Competitiedag 3 
 
Van de trainers : 
 
Competitieronde 3 was er wederom 1 met heerlijk weer en fantastische wedstrijden op ons park. 
 
DOCUconcept MLTC 1 ging zeer voortvarend van start de eerste twee dagen van de competitie en 
heeft deze lijn doorgetrokken door overtuigend te winnen van de nummer 2 TAM uit Groningen, 
waarbij de beide mixen voor “vuurwerk” zorgden op de baan, 7-1 winst. Met de concurrent op 4 
punten achterstand ligt het eerste wederom dit jaar op koers om kampioen te worden.  
 
DOCUconcept MLTC 2 moest op bezoek bij de studenten van Veracket. De dames zorgen voor de 
winstpunten in hun enkelpartijen. De beide dubbels werden helaas verloren en vanwege de heftige 
regenval worden de beide mixen zondag hervat. Voor handhaving belangrijk om deze wedstrijden 
binnen te halen. Het betreft ook daar een mooie apotheose te gaan worden. 
 
MLTC 3 had een zeer zware dag. Vooral de heren van de tegenpartij (Heerde) waren een maatje te 
groot. De dames zorgden voor de 2 punten. Volgende week tegen ATW wordt een heus 
degradatieduel waarin de punten gepakt dienen te worden. 
 
Heren 1, op koers voor het kampioenschap, hadden een zware dobber aan hun tegenstanders uit 
Heerde. De dubbels zorgden uiteindelijk voor een zwaar bevochten 4-2 winst. 
 
Dames 1 was vorige week vrij. Deze week op bezoek bij Veenhorst zorgde de 4-2 overwinning voor 
een plek in de top van deze poule. De Molen en ZLTB lijken de belangrijkste concurrenten. 
 
Jongens 1 t/m 17 jaar speelden voor de tweede keer op rij gelijk met 3-3. Helaas werden er 2 
driesetters nipt verloren, maar was er wederom volop strijd! 
 
Jongens 2 t/m 17 jaar wonnen voor de tweede keer deze competitie met 6-0. Alle wedstrijden 
werden dik gewonnen en de 6 verliesgames gaf het duidelijk krachtsverschil weer. Onze boys 
waren echt een maatje te groot.  
 
Jongens 3 t/m 17 behaalden hun eerste winst. Ook deze jongens wonnen met speels gemak hun 
wedstrijden en ook daar gaven de 14 verloren games het krachtsverschil goed weer. 
 
Meisjes 1 t/m 17 jaar wonnen met 5-1 van Heerde. Strokel uit Harderwijk lijkt de concurrent voor het 
kampioenschap. Dag 6 moet, in Harderwijk, tegen Strokel uit gaan wijzen wie er kampioen gaat 
worden in deze poule. 
 
Onze jongste toppers (die uitkomen t/m 14 jaar) tijdens de competitie doen het voor het eerst in de 
gele competitie naar behoren. Er wordt veelal gespeeld tegen oudere en dus ook grotere kids, 
waarbij het krachtsverschil goed te zien is. Meisjes 1 t/m 14 jaar verloren ook hun derde wedstrijd 
met 2-4, maar een 3-3 had er zeker in gezeten. 
Jongens 1 t/m 14 jaar staan knap 6e in deze poule. Ze hebben het vooral mentaal erg zwaar tegen 
de veelal oudere tegenstanders, maar desalniettemin een leerzame competitie voor deze jonkies. 
 
Komend weekend geen competitie. Zondag 6 mei speelronde 4. 
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We hopen, net als de voorgaande zondagen, weer op heerlijk weer, veel support en een vol terras. 
Tot zondag 6 mei!!! 
 
Sportieve groet, 
 
Harold 
 
Bericht van de trainers :  
 
Volgende week (week 18) hebben wij een week meivakantie en zullen er geen trainingen gegeven 
worden. Week 19 gaan de trainingen gewoon door! 
 
Namens de trainers van Breakpoint wensen wij iedereen een fijne vakantie toe! 
 
 
DOCUconcept MLTC Mix 2, 3e klasse 
 
Zondag 8 april 
 
De eerste competitiedag moesten we tegen Bontekoe. We begonnen met de dames enkels van 
Annemart en Flore het was superlekker weer.  
Flore verloor met 4-6 1-6 van Astrid Carton en Annemart verloor met 0-6 4-6 van Fleur Adema. 
Toen waren de heren aan de beurt Twan speelde tegen Kai Rottiné en begon met fantastisch spel 
maar kon het helaas niet vasthouden en verloor met 6-4 0-6 2-6 Daan moest tegen Rick Bosma en 
won met 5-7 6-3 7-5 het was een hele spannende partij. 
Toen begon de damesdubbel van Flore en Anita tegen Astrid Carton en Fleur Adema ze wonnen al 
snel met 6-1 6-4 beide een hele goede wedstrijd gespeeld. De herendubbel van Twan en Thomas 
werd verloren met 3-6 4-6. Toen moesten de mixen de baan op beiden werden ze beslist in een 
derde set supertiebreak Anita en Thomas wisten hem te winnen maar Annemart en Daan verloren 
hem met 9-11 super spannend! De eindstand is dus 3-5 voor Bontekoe. 
 
Zondag 15 april 
 
De tweede competitie dag van 2018 begon met ontbijt op de club, daarna inspelen met z’n allen; 
Flore, Daphne, Daan, Twan, Thomas en Annemart.  
Om 9:30 waren de tegenstanders er al, Cream Crackers 3. Flore en Daphne begonnen met 
singelen tegen de zusjes Annemarie en Marijke Koning. Beide een erg spannende wedstrijd, 
gelukkig werden deze gewonnen door Meppel.  
Daan en Thomas gingen de baan op voor de heren enkels. Daan de 1e singels tegen Jort Nijdam 
een lastige tegenstander. Daan begon goed, en won de 1e set, de 2e set werd spannend en in een 
tiebreak gewonnen door Jort. In de 3e set begon Jort beter te spelen en Daan bleef ook goed 
spelen maar helaas werd deze uiteindelijk met 6-2 gewonnen door Jort.  
Thomas moest tegen Jasper Visker, ook een goede tegenstander. Thomas stond heel overtuigend 
te spelen en won de wedstrijd met 6-4 6-4.  
De tussenstand 3-1 voor Meppel.  
Tijd voor de damesdubbel Flore en Annemart. De 1e set begon met een beetje moeite maar werd 
uiteindelijk met 6-7 gewonnen. De 2e set ging makkelijk, die werd gewonnen met 6-1.  
De herendubbel Thomas en Twan, de heren verloren de 1e set met 5-7. In de 2e set werd er een 
stuk beter getennist en gewonnen na een spannende tiebreak. De 3e set is volgens de nieuwe 
regels een super tiebreak. Deze werd knap gewonnen door Meppel met 11-9.  
Alleen de mixen nog, deze waren beiden goed te doen 
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Zondag 22 april 
 
De derde competitie dag alweer, deze keer uit naar Veendam tegen Veracket. Veracket speelde 
niet op hun “thuis” park omdat deze niet genoeg banen heeft. 
We begonnen met de dames enkels; Daphne tegen Claudia Lowik, een spannende wedstrijd die 
gelijk opging, maar uiteindelijk door Daphne met 7/5 7/5 gewonnen werd. Annemart speelde de 2e 
enkel, ook deze wedstrijd was erg spannend, na de 1e set gewonnen te hebben verloor ze de 2e 
set. De 3e set ging gelijk op maar gelukkig gewonnen door Annemart. Twan speelde de 1e enkel 
tegen een sterke heer, een lastige wedstrijd en helaas verloren met 6/3 7/5. Thomas speelde de 2e 
enkel, thomas stond erg goed te tennissen net zoals vorige week, maar zijn tegenstander was een 
echte pieldoos… Thomas verloor met 6/4 6/1.  
De damesdubbel van deze zondag werd gespeeld door Flore en Annemart. Niet de allerbeste 
dubbel, het werd een vermoeide wedstrijd en verloren met 5/7 6/1 en 10/5 in de super tiebreak. De 
herendubbel Thomas en Twan ging erg goed! Weliswaar verloren maar wel met goed spel, de 
heren verloren de 1e set maar herpakten zich in de 2e goed en wonnen die met 6/2. De super 
tiebreak werd uiteindelijk 6/10 verloren.  
Alleen de mixen moesten nog gespeeld worden, maar het weer werd erg slecht. We hebben 
daarom besloten om de mixen een week uit te stellen.  
We gaan deze zondag (29 april) terug naar Veendam om de mixen te winnen!  
De eindstand tot nu toe: 4/2 voor Veracket. 
 
 
 
  
 
 


