
 

Van de trainers : 
 
Competitie dag nr 4 
 
Het was weer een drukke, maar vooral mooie tennisdag afgelopen zondag op ons park met veel 
thuisspelende teams, het lijkt al bijna normaal, maar wederom temperaturen van boven de 25 
graden! 
 
De competitie is al over de helft en de verschillen in de verschillende poules worden steeds meer 
zichtbaar. 
 
Een aantal teams liggen op kampioenkoers, dat zijn Meppel 1, Heren 1 en Dames 1. Voor Jongens 
2 en Meisjes 1 t/m 17 jaar wordt dit een lastig karwei, al staan die wel knap 2e in hun poule. Wie 
weet laat de concurrent nog punten liggen! 
 
Hieronder de uitslagen van alle gespeelde competitiewedstrijden van speelronde 4 : 
 
DocuConcept MLTC 1 – KJLTC 1 = 4-4 
DocuConcept MLTC 2 –  DLTC 1  = 3-5 
MLTC 3   –   ATW Wolvega = 5-3 
Heren 1   –  Sprenkelaar 1 = 6-0 
Dames 1  -  Bargeres 2 = 3-3 
Jongens 1, t/m 17 jaar –  Bargeres 1 = 3-3 
Jongens 2, t/m 17 jaar –  Steenwijk 1 = 5-1 
Jongens 3, t/m 17 jaar – Okko 1  = 6-0 
Meisjes 1, t/m 17 jaar –  Strokel 1 = niet gespeeld ivm meivakantie 
Meisjes 1, t/m 14 jaar – Bargeres 2 = niet gespeeld ivm meivakantie 
Jongens 1, t/m 14 jaar – TC Runa 1 = 5-1 
 
5 keer winst, 3 keer een gelijkspel en 1 keer een verlies, kortom een uitstekende zondag voor 
MLTC. 
Komende zondag wederom veel teams op ons mooie park aanwezig. Ons eerste mixteam ligt nog 
steeds op kampioenkoers. Zondag tegen een van de zwakkere teams uit de poule kan wellicht de 
voorsprong van 3 punten op concurrent Veracket verder uitgebouwd worden. 
 
We hopen u weer te zien langs de banen zondag aanstaande. 
 
Sportieve groet, 
 
Harold 

 
 
 
Zondag MLTC Mix 3, 4e klasse 
 
Meppel 3 - ATW 1 
 
Deze dag was erg belangrijk voor onze handhaving in de vierde klasse, want beide teams stonden 
onderaan. Maar van eventuele druk vooraf was er bijna geen sprake, alle aandacht ging namelijk 
naar de temperatuur, de zon, de wind en de taart. De temperatuur zat zo rond de 25 graden, de 
zonstraling was sterk waardoor we met iets rodere koppies de baan afkwamen en de wind maakte 
het lastig voor het plaatsen van de ballen. Mooi was dat we konden beginnen met vier singles. 
Vincent en Elles wonnen de wedstrijden vrij gemakkelijk, Harald verloor helaas en Arianne maakte 
het nog spannend; de eerste set had ze gewonnen met 6-4 maar in de tweede set waren er kansen 
voor zowel een winst als een derde set. Arianne trok uiteindelijk aan het langste eind door een paar 
mooie services en zorgde voor ons derde punt. Top! De dubbels gingen we dus in met een mooie 
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voorsprong van 3-1. Jammer genoeg verloren we het herendubbel, dat gespeeld werd door Marek 
en Harald, met 4-6 4-6. Het damesdubbel werd gewonnen in een uiteindelijke supertiebreak: 6-4 4-
6 10-7. Toen kwamen we aan bij de mixen, met een tussenstand van 4-2, we hoopten op twee keer 
een winst en dus eindstand van 6-2. Gijs kon niet wachten om te tennissen en bewees in de mix 
met Arianne dat hij zijn plaats meer dan waard was door goed dominant spel en een duidelijke 
winst van 6-1 6-0. De andere mix begon moeizaam en de eerst set werd dan ook verloren met 6-4. 
De tweede set leek ook de verkeerde kant op te gaan, maar werd gewonnen door Vincent en Elles. 
De tiebreak was spannend, maar viel toch de kant op voor het team uit Wolvega met 10-8. De dag 
was geslaagd, we staan nu op de 6e plek en we gaan met goede moed volgende week proberen 
tegen de koploper zoveel mogelijk punten te pakken. 
 
Elles 
 
Zondag MLTC Dames 1, 1e klasse 
 
Wij hebben nu 3 competitiedagen achter de rug. 
1e tegen TC de Weide was 5-1, 2e tegen Veenhorst 4-2 
En de 3e zondag hebben we gespeeld tegen Bargeres 3-3 
 
Het was zondag lekker weer en we startten om 13.00 uur met de wedstrijden.  
Anne Marie en Matthea begonnen met de enkel. Hard gevochten, maar beiden helaas net verloren. 
Daarna gingen Bianca en Monique beginnen met de enkel. Bianca won vrij makkelijk en Monique 
won haar partij ook! 
2-2 uit de enkels.  
We startten met de dubbels: Monique met Jose en Bianca met Anne Marie. 
De dubbel van Monique en Jose was erg spannend en hebben ze helaas nipt in de super-tie break 
verloren. 
Bianca en Anne Marie maakten het ook spannend maar wonnen in 2 sets. 
De eindstand 3-3 
 
Op naar volgende week! 
 
Bianca 
 
Zondag MLTC Jongens 1 
  
Zondag uitgespeeld tegen Bargeres in Emmen. Het was een warme dag in Emmen en de banen 
waren droog. 
Na een goede strijd werd er voor de derde keer oprij gelijkgespeeld, mede dankzij de goeie 
invalbeurt van Jorn Ypma. 
 
Groeten, 
Willem Veurink  


