
   
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

 
 

Competitie dag nr 1 
 
Van de trainers : 
 

Eindelijk, na een lange winterstop, mochten we afgelopen zondag weer “de wei” in. Samen met de 
technische commissie (Fokke en Aart) en de jeugdcommissie hebben we heel wat uurtjes samen gezeten 
om deze puzzel weer nauwkeurig in elkaar te laten vallen. 
Doordat ook de jongere teams (Rood, Oranje en Groen)  op de zondag spelen tegelijkertijd met de senioren 
en juniorenteams is het heerlijk druk de komende weken op ons park. Er moeten zo af en toe zelfs teams in 
de hal hun wedstrijden afwerken. Een luxe probleem zullen we maar zeggen! 

 
In de Rood, Oranje en Groene competitie nemen we deel aan de voorjaarscompetitie met maar liefs 12 
teams; 3 teams in rood, 3 in oranje en 6 teams in groen. Met de 12 teams in voorjaarscompetitie voor 
junioren en senioren daar bovenop staat de teller op de zondag op 24 competitieteams!!  

 
Nogmaals, dat gaat de komende weken voor een heus tennisfeest op ons park zorgen en vraagt van spelers 
en ouders enige flexibiliteit en misschien iets meer wachten op je volgende wedstrijd. 

 
De eerste 3 Mixteams, Heren 1 en Dames 1 zijn redelijk voortvarend van start gegaan.  

 
Ons eerste team, DocuConcept MLTC 1, is vorig jaar voor de tweede keer op rij kampioen geworden en 
gaat dit jaar wederom strijden voor het kampioenschap in de 1e klasse gemengd. Maikel Borg (een oude 
bekende, die jaren geleden ook bij MLTC gespeeld heeft) doet de eerste 3 zondagen mee naast de 
“oudbekenden” Robin Grit, Lars Bijsterbosch, Elysia Pool en Michelle de Haan. Daarna zal Maikel zijn 
kunsten gaan vertonen in de Eredivisie bij Bathmen. Maikel is dus een ware versterking voor ons eerste 
team. Vanaf speelronde 4 zal Stijn Slump, die net als Daphne Haverkamp en Naomi de Hart op dit moment 
in USA verblijven, zijn opwachting maken in plaats van Maikel. Een mooie oplossing; Maikel kan zo zijn 
wedstrijdritme op doen als voorbereiding op de Eredivisie en wij zijn erg blij dat hij naast Robin en Lars zijn 
opwachting kan maken in ons vlaggenschip. Doordat Daphne momenteel in de USA vertoeft en Anita Bos 
niet speelt dit jaar zijn we ook erg blij met de terugkomst van Isabelle Popma. Naast Elysia en Michelle zijn 
we aan de dameskant ook erg vertegenwoordigd. Kortom met een kleine aanvulling is ons eerste intact 
gebleven en afgelopen zondag werd er weer een goede eerste stap gezet in de 1e klasse. In en tegen 
Zandvoort werd overtuigend met 6-2 gewonnen en zondag aanstaande wordt er thuis tegen de mede 
koploper uit Noordwijkerhout gespeeld voor de eerste plek! Het is allemaal nog erg pril, maar misschien kan 
er al een klein gaatje geslagen worden met de rest van de concurrenten. 

 
DocuConcept MLTC 2 is ook dit jaar weer te bewonderen in de 3e klasse. Vorig jaar door pech achtervolgd 
en onterecht gedegradeerd, maar vanuit de bond promotie aangevraagd voor de 3e klasse, deze gekregen 
en dus wederom uitkomend in de 3e klasse. Aan de herenkant is Daan Romp naar heren 1 verkast en 
maakt, na enige jaren van afwezigheid, Gijs Feij, naast Thomas van Maanen en Twan Apeldoorn, zijn 
comeback voor MLTC. Aan de dameskant hebben we een luxeprobleem; vier dames welgeteld. Flore 
Hullegie en Annemart Kleijn spelen ook dit jaar in ons tweede team en Suze Brock en Manon Zijlstra hebben 
dit team versterkt. Naast veel gezelligheid gaat dit team een gooi doen naar een hoge klassering in de 3e 
klasse. Er had afgelopen zondag misschien iets meer ingezeten, maar met de 4-4 tegen Tepci uit Apeldoorn 
kon men leven.  
Naast ons eerste team spelen ook zij zondag een thuiswedstrijd! 

 
MLTC 3 zal, met dank aan speler Marek!!, voortaan Stad en Esch MLTC 3 heten. Dank Marek voor het 
binnenhalen van deze sponsor!  
Vorig jaar nog ternauwernood op de laatste dag ontsnapt aan rechtstreekse degradatie, maar afgelopen 
zondag met nieuweling Kim van Dijk (uit ons meisjesteam) en Manon (uit team 2) naast Vincent Schadee, 
Arianne Zwart en Marek Klucovski in de gelederen overtuigend en met zeer goed spel met jawel....8-0 
gewonnen. Alle wedstrijden in 2 sets winnen. Ja, dan kun je spreken van een uitstekende en voortvarende 
start!    

  



   
 
Dames 1, vorig jaar nog spelend in de meisjescompetitie t/m 17 jaar, komt uit in de 3e klasse. Bewust voor 
de seniorencompetitie gekozen voor meer uitdaging. Deze meiden zijn de afgelopen jaren te vaak kampioen 
geworden. Ze zijn toe zijn aan een stapje hoger. 
Door de afwezigheid van Ebeline Boltje en door de blessures van Puck Louw en Babeth Schoemaker mocht 
Mirjam Talen naast Madeleine Dijkman, Roos Kuipers en Wies Kleingeld, na jaren van blessureleed haar 
opwachting maken. 
De dames wonnen hun eerste wedstrijd met 4-2 in en tegen Heerde, een knappe prestatie! 

 
Heren 1, wederom met Danny Kleijn, Sander Hoeve, Michiel Mulder, Bastiaan Bartelse en Daan Romp 
(overkomend uit ons tweede team) spelen, na het tweede overtuigende kampioenschap op rij, dit jaar in de 
2e klasse. Een klasse met waarschijnlijk meer uitdaging. Een kampioenschap zou fantastisch zijn, maar dat 
zal ook een behoorlijke uitdaging zijn voor deze mannen. 
Afgelopen zondag werd er met 4-2 gewonnen van de mannen uit Hardegarijp.  
 
En dan onze juniorenteams. Met zeven teams in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar een mooi gezelschap.....de 
jeugd heeft de toekomst...... 

 
Jongens 1 t/m 17 jaar komen uit in de 1e klasse. Naast Ynze Zeeman, Guus Huisman, Willem Veurink, Kees 
Kleingeld speelt ook nieuweling Tieme Dongstra in dit talentvolle team. Afgelopen zondag werd er 
overtuigend met 6-0 gewonnen van Zuidlaren en gaan deze jonge mannen een gooi doen naar het 
kampioenschap! 

 
Jongens 2 t/m 17 jaar,  spelende met Thomas Volkers, Stefan Keur, Sam Langendijk, Jorn Ypma en Jort 
Jorna, moesten aantreden tegen.........Jongens 3 t/m 17 jaar. Een heuse stadsderby! Jongens 2 is een bijna 
geheel nieuw team bestaande uit nieuwelingen Stefan Molenboer, Indy van Buren, Jeen Brand en Daan 
Schraa en “oudgedienden” Tijn Vente en Sven Bosgraaf. Met een gelijkspel van 3-3 konden beide partijen 
prima leven. 

 
In de leeftijden 10 t/m 14 jaar spelen er dit jaar vier MLTC teams in de voorjaarscompetitie mee. Twee 
jongensteams en twee meisjesteams. 
Jongens 1 t/m 14 jaar wonnen hun eerste ontmoeting overtuigend met 5-1. Hille Vente, Mathijs Niestijl, Sil 
Bosgraaf, Max Hanewald en Daan Jans hebben fantastisch gestreden en maakten er een heerlijke strijd van 
die resulteerde in een overwinning. 
Jongens 2 t/m 14 jaar, vorig jaar nog uitkomend in de Groene competitie (World Tour) wonnen, na een lange 
dag, met lange wedstrijden hun eerste wedstrijd met 4-2. Jurre Lodder, Sven Spijkerman, Bink Vente en 
Victor Dijkman hadden het erg zwaar, maar de 4-2 winst was een verdiende overwinning. Jason Compagner 
mag volgende week zijn opwachting maken bij deze jonkies. 

 
Meisjes 1 t/m 14 jaar, bestaande uit Berber Zwart, Isora Venneri, Jocelyn Dijkman, Renske Langendijk, 
Marrelin Kleijn en Nienke Broekhuizen (die helaas niet inzetbaar is vanwege een slepende blessure) wonnen 
in en tegen Hardenberg met 4-2.  
Meisjes 2 t/m 14 jaar is een geheel nieuw team en bestaande uit Sarah Driessens, Sara Ruiter, Anika 
Kollen, Anna Schraa, Emily Cazemier en Yaxuan Ji wisten zij hun debuut niet op te vrolijken met een 
overwinning. Hun tegenstanders waren duidelijk een maatje te groot, 0-6 

 
Kortom een prima eerste dag; 8 keer winst, 3 gelijke spelen en 1 keer verlies. Een goede start. Dat smaakt 
naar meer. We hopen u te zien langs de banen zondag aanstaande!! 
   
Groet, 

 
Harold 

 
Verslag MLTC Mix 1 
 
De eerste zondag competitie en het eerste team moest gelijk vroeg opstaan, 7.00 vertrek vanaf MLTC! 
Gezellig met zijn allen in de auto onderweg naar Zandvoort, maar natuurlijk nog wel even onderweg stoppen 
want Lars heeft een kleine blaas.. Eenmaal in de duinen gearriveerd gingen we met zijn vijven nog even 
inspelen (Maikel was helaas geblesseerd en kon niet spelen) en wat drinken met de tegenstanders, en toen 
kon het echte werk beginnen. Als eerste de dames singles, waar Elysia en Michelle gingen strijden om de 
eerste puntjes binnen te halen. Gelukkig ging dit hun goed af en na 2 uur was het dan 2-0. Vervolgens de 
heren singles de baan op. Beide heren wisten het spel nog niet echt te vinden, wat uiteindelijk leidde tot het 
eerste verliespunt van Robin en het bij Lars een spannende wedstrijd maakte. Lars wist deze single op 
vechtersmentaliteit te winnen en dus was de tussenstand na de singles 3-1 voor MLTC. Na even wat eten en 
bijkomen konden de dubbels van start gaan, Isabelle en Michelle begonnen wat stroefjes maar kwamen 



   
daarna heel goed terug door de tweede set met 6-0 te winnen. In de supertiebreak ging het echter weer wat 
minder en deze werd dan ook 10-8 verloren. Op de baan ernaast hadden Robin en Lars alles onder controle 
en pakte het vierde punt voor MLTC. Dan restte alleen de mixen nog, waar Robin met Elysia zou spelen en 
Lars met Isabelle. Beide koppels leken de wedstrijd te gaan binnenhalen, maar toen verloren ze allebei de 
tweede set en kwam het nog tweemaal aan op een beslissende supertiebreak. Lars en Isabelle begonnen 
en na enige spanning die op en naast de baan te voelen was, pakten zij de mix. Vervolgens Robin en Elysia, 
die de tiebreak ook naar zich toe wisten te trekken. Eerste competitiedag betekende dus een 6-2 winst voor 
het eerste team van Meppel, een mooie overwinning die ons een gedeeld eerste plaats oplevert!  
 
Team MLTC 1 
 
Verslag MLTC Mix 2 
 
Rond 8.30 vertrok het 2de team richting Apeldoorn voor de eerste competitiedag tegen Tepci 2. Er hing wat 
spanning in de lucht omdat er een aantal pasjes niet aanwezig waren, deze had Thomas namelijk al eerder 
opgehaald. Thomas was echter nog niet meegereden omdat hij de avond daarvoor moest werken. Eenmaal 
aangekomen op het park werden we vriendelijk ontvangen door een half team, er waren namelijk 
tegenstanders die redelijk essentiële zaken waren vergeten (denk aan rackets en schoenen). Gelukkig is 
alles goed gekomen en konden de dames om stipt 10 uur de baan op. 
 
Flore speelde tegen een erg vast meisje en kwam eigenlijk geen moment lekker in de wedstrijd. Ondanks 
het harde werken verloor ze in twee sets (7-6 6-3). Annemart had het eveneens zwaar en kon haar 
voorsprong helaas niet vasthouden, ze verloor ondanks goed spel in drie sets. Vervolgens gingen Gijs en 
Twan de baan op. Gijs won vrij gemakkelijk in twee sets tijdens zijn debuut, maar Twan had het zwaarder. 
Sinds zondag noemen wij hem ZOMBIE, hij is namelijk tijdens de wedstrijd meerdere malen opgestaan uit 
de dood. Dankzij zijn vechtlust won hij 7-6 in de derde set, het was een ware thriller. 
 
Naast Gijs maakte ook Suze haar debuut in het 2de team van MLTC. Ook zij deed dit succesvol door met 
Flore de damesdubbel overtuigend te winnen. De heren Gijs en Thomas hadden het daarentegen wel zwaar 
in de dubbel, alhoewel er genoeg kansen waren werd er toch verloren in de supertiebreak (11-9). 
 
Tot slot gingen de mix-dubbels de baan op. Thomas en Annemart wonnen zonder een game te verliezen, 
Gijs verloor samen met Suze wederom in een supertiebreak. We hebben zondag als team goed gespeeld 
echter was dit niet genoeg om er met de winst vandoor te gaan! 
 
Team MLTC 2 
 
 

Verslag Dames 1 
 
De competitie is eindelijk begonnen! Dit kon niet op een mooiere dag gebeuren als afgelopen zondag. Vol 
zon en rond de 20 graden. Wij spelen dit jaar voor het eerst seniorencompetitie. Hierbij horen natuurlijk 
taartjes vooraf en lekkere hapjes na tijd. De eerste speeldag moesten wij al direct gebruik maken van een 
invaller. Van ons team, dat uit 6 meiden bestaat, zijn er maar liefst 3 geblesseerd. Ebeline, Puck en Babeth 
konden er daarom niet bij zijn. Gelukkig wilde Mirjam met ons team mee naar Heerde, waar wij natuurlijk 
ontzettend blij mee waren! Behalve een goede speelster is zij ook een hele goede coach.  
Roos en Mirjam begonnen met hun enkelpartijen. Mirjam had een relatief eenvoudige partij, die zij 
uiteindelijk met 6-3 6-2 won. Het eerste punt was binnen! Roos had het wat lastiger. Ze verloor de eerste set 
in de tiebreak. Ze kwam goed terug om vervolgens de wedstrijd te winnen. Toen was het de beurt aan Wies 
en Madeleine. Madeleine had haar partij eenvoudig gewonnen: 6-3 6-2. Wies had het wat lastiger. Zij verloor 
haar wedstrijd met 3-6 2-6.  Tussenstand na de enkels is 3-1. Na een korte pauze zijn wij verder gegaan met 
de dubbels. Roos en Madeleine hebben gewonnen met 6-3 6-2. Bij Wies en Mirjam ging het minder 
gemakkelijk. De eerste set verloren zij met 1-6. Gelukkig herpakten zij zich door de tweede set met 6-1 te 
winnen met prachtige rallies! Een supertiebreak heeft deze wedstrijd beslist. Helaas hebben Wies en Mirjam 
deze verloren met 8-10. 
Uiteindelijk hebben wij met 4-2 gewonnen en dat is een goede eerste overwinning!  
Volgende week komt Ugchelen bij ons op bezoek en gaan we ons best doen om van hen te winnen! 
 
Dames 1 
  



   
 

Verslag MLTC-2 tegen MLTC-3 Jongens 
 
Vandaag onze eerste competitiedag gehad: eigenlijk een soort van thuiswedstrijd voor beide teams omdat 
we tegen MLTC-3 speelden. We trainen eigenlijk best wel vaak met elkaar, dus de onderlinge sfeer was 
prima en er was totaal geen gezeur. 
De mooiste bal werd geslagen door Sam, die een dropshot speelde die weer terugkwam op zijn eigen veld.  
Voor team 3 wonnen Tijn en Jeen hun 3 wedstrijden, voor team 2 won Stefan Keur 2x en Sam 1x, dus de 
einduitslag was 3-3. Op games won óns team. 
 
Jort Jorna 
 
Meisjes 11 t/m 17 jaar, 2e klas 
 
In de ochtend verzamelden we om 8:45 bij MLTC. Het was super mooi weer en het weer werd alleen maar 
mooier. Anna, Annika, Sarah en Sara waren van de spelers aanwezig. De moeder van Sarah en Sara waren 
ook mee en reden naar Hardenberg. Om 9:30 kwamen we in Hardenberg aan, we konden meteen beginnen 
met spelen. Het waren hele aardige tegenstanders en we hebben leuke potjes gespeeld. We hebben 
jammer genoeg wel met 6-0 verloren, ze waren heel goed. De moeders hebben lekker koffie gedronken en 
het was een prachtige tennisbaan. Ondanks dat we verloren hebben was het een geslaagde dag!  
 
Sara Ruiter 
 
 
Wedstrijdverslag Jongens 1, 10 t/m 14 jaar tegen Wierden : 

 
Gisteren hebben wij getennist tegen een jongensteam uit Wierden en die hebben we gewonnen met 5-1. We 
staan bovenaan in de poule. Het was erg mooi weer en we konden lekker in de korte broek buiten 
tennissen:) 

 
We moesten beginnen met de dubbels. Hille en Mathijs wonnen en ook Max en Daan wonnen in 2 sets de 
dubbels. We begonnen aan de enkels met een 2-0 voorsprong. Sil en Hille mochten buiten hun enkel 
spelen, maar omdat het heel druk op de banen was moesten Mathijs en Daan in de hal. Dat vonden we niet 
zo leuk, maar dat moest. Sil verloor helaas zijn wedstrijd, Hille en Mathijs wonnen in 2 sets en Daan stond 
met 2-6 en 0-5 achter. Toen kwam Max bij Daan op de baan zitten en wonnen ze de wedstrijd nog met 7-5 
en 6-2. Toen hadden we met 5-1 gewonnen en staan we bovenaan. 

 
Groetjes van Daan Jans 
 
 
Meisjes 10 t/m 14 jaar, 2e klas 

Ten Woude 1 – Meppel 1  

Wij (Renske Langendijk, Jocelyn Dijkman, Isora Venneri, Marrelin Kleijn en Berber Zwart) zijn de meiden van 

Meppel 1 (meisjes 10 tot en met 14 jaar). De eerste competitiedag bleef onze aanvoerder Berber thuis. De 

rest vertok ‘s ochtends om 8 uur naar Heereveen. Daar aangekomen was het even zoeken en wachten tot 

onze tegenstanders gevonden waren. We zijn gelijk de baan op gegaan met de dubbels. Isora en Jocelyn 

wonnen gemakkelijk met 6-1 6-2. Marrelin en Renske hadden een moeilijkere pot. Na een set gewonnen te 

hebben, verloren ze toch nog de wedstrijd met 3-6, 6-4 en 10-8. Daarna gingen Isora en Jocelyn de baan op 

voor de enkels. Na deze eerste singels stonden we al met 3-1 voor. Jocelyn won haar enkel vrij gemakkelijk 

met 6-0 6-1 en Isora won haar partij met een driesetter 6-2 4-6 en 6-2. Marrelin verloor haar enkel met 4-6 1-

6 en Renske zorgde voor de winst door haar enkel te winnen met 6-3 7-5. De eindstand 4–2 een goed begin 

van de competitie.  

 

Renske Langendijk 

 


