
 
 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
Competitie dag nr 2 
 
Van de trainers : 
 
Dat was wel even wennen afgelopen zondag. Waar het de eerste zondag lekker zonnig was en de 
temperatuur schommelde tussen de 15 en 20 graden, was het afgelopen zondag wel lekker zonnig, 
maar zorgde een koude bries voor een iets lagere gevoelstemperatuur. Desalniettemin was het weer 
een succesvolle dag voor onze zondagteams. 
 
De dag begon prachtig. De jeugdcommissie had ook de spelertjes die uitkomen in de Rode en Groene 
competitie (t/m 12 jaar) uitgenodigd om mee te ontbijten met de “oudere” mixteams. Dit zorgde 
direct voor een lekker volle kantine, goede sfeer en na een luid applaus voor de jonkies door de 
ouderen kon hun dag al niet meer stuk!  
 
Het was een drukke dag met 6 zondagteams, 1 Rood team en 2 Groene teams die hun wedstrijden op 
ons park af moesten werken.  
 
DocuCocept MLTC 1 had een zware dobber aan de medekoploper De Boekhorst uit Noordwijkerhout. 
Maar liefs 21 sets hebben die op de baan gestaan, met een paar heuse krakers wonnen zij met 6-2 
van de nummer 2 in deze poule en gaan ze wederom aan de leiding met 2 punten voorsprong op 
Domstad 2. Met name de vechtlust van Lars tijdens de 3e set in de afsluitende mix samen met de 
strijdbare Isabelle gaf aan hoe het met de strijdlust in dit team is gesteld...Top. 
 
Ook DocuConcept MLTC 2 hadden een paar zware wedstrijden te verduren. Door met 8-0 te winnen 
doen zij erg goede zaken en lijkt Veracket hun concurrent te worden. Ook daar wordt er voor elk 
punt gestreden en geknokt! 
 
Stad en Esch MLTC 3 wonnen wederom met 8-0. Met 16 punten uit 2 wedstrijden staan zij fier 
bovenaan. Coach Bianca Fijnheer weet tenminste wat winnen is en gaat met dit jonge team 
uitermate goed van start!  
 
Heren 1 waren door een opgave van Danny ongelukkig in hun wedstrijden en verloren met 4-2 in en 
tegen ZLTB uit Zwolle. Dames 1 hadden te maken met goede tegenstanders. Vorige week werd er 
nog gewonnen, maar afgelopen zondag werd er met 2-4 verloren van Ugchelen 1. 
 
Dan de jeugdteams. Jongens 1, 2 en 3; t/m 17 jaar wisten te winnen en doen mee om het 
kampioenschap. 
Jongens 1 en 2; t/m 14 jaar wonnen ook hun 2e dag en gaan aan kop in de 2e klasse. 
Meisjes 1; t/m 17 jaar wonnen ook hun tweede wedstrijd en de nieuwelingen uit meisjes 2; t/m 17 
jaar hebben het lastig in hun “debuutjaar” en verloren ook hun 2e wedstrijd. 
 
Ook onze jonkies (in Rood, Oranje en Groen) hebben het goed gedaan. Voor een aantal voor het 
eerst op een groter veld. Het leverde veel strijd op met mooie en leerzame wedstrijden. En wat kan 
tennis dan mooi zijn, maar mentaal pittig. Wat kan het zwaar zijn om tegen en een goede 
tegenstander te spelen en dan ook nog eens een keer tegen jezelf :) 
   
Al met al een goede dag voor onze MLTC mixteams; 9 keer winst en 3 keer een verlies. 
 



 
 
Aankomend weekend wordt er (i.v.m. met de Paasdagen) op maandag (2e Paasdag) gespeeld. Het 
beloofd weer een prachtige dag te worden qua weer. Dus kom gerust na het paasontbijt richting ons 
mooie park om de spelers aan te moedigen. 
 
Namens alle trainers wensen wij al onze leden fijne paasdagen toe en hopelijk tot maandag 
aanstaande!! 
 
Groet, 
Harold 
 
 
Verslag DocuConcept MLTC Mix 1  
       
Vandaag speelden we thuis. We begonnen met ontbijten op de club, even inspelen en we waren 
klaar voor de wedstrijden. Michelle en Elysia begonnen met de damesenkel. Michelle speelde de 2e  
enkel en won overtuigend. Elysia had daarentegen meer moeite maar won gelukkig 7-6 in de derde 
set na 3,5 uur. Robin en Lars waren de enige heren van de dag, dus voor hen stonden 3 partijen voor 
de boeg. Robin verloor helaas, en Lars won gelukkig in 3 zware sets. Met een 3-1 stand gingen we de 
dubbels in. De dames ( Michelle en Isabelle) verloren in de supertiebreak en de heren (Robin en Lars) 
wonnen de supertiebreak. We stonden met 4-2 voor toen de mixen nog moesten beginnen. De 
tegenstanders wouden de mixen graag delen alleen wij kozen ervoor om gewoon te spelen om 
vervolgens de 6-2 winst binnen te slepen. Dat lukte uiteindelijk. Robin en Elysia wonnen gemakkelijk 
hun mix, Lars en Isabelle hadden meer moeite maar wonnen gelukkig in de supertiebreak met 17-15 
na een spannende wedstrijd.  
 
Het was een lange spannende dag, met een totaal winst van 6-2  
 
Elysia Pool  
 
 
Verslag DocuConcept MLTC Mix 2 
 
Om 10.00 uur in de vroege koude ochtend begon het 2de team met de dames enkels tegen het Daisy 
3 uit Apeldoorn. Het team liet zich echter niet van de leg brengen door de koude temperaturen. Flore 
speelde tegen een Duits meisje en had last van wat opstart problemen. Daarna wist zij zichzelf te 
herpakken en won ze keurig in een drie-setter. Annemart won deze week gemakkelijk en heeft 
hierbij slechts 3 games weggegeven. Daarna was het tijd voor de heren. Twan begon zijn enkel 
fenomenaal en won de eerste set met 6-0. De tweede set verslapte de concentratie iets en draaide 
het uit op een derde set. Gelukkig wist hij het in de derde set weer op te pakken en won hij de 3eset 
met 6-2. Gijs speelde tegen een 16-jarige, maar door Gijs zijn ervaring en wilskracht won hij netjes 
met 6-4 6-4. Flore speelde de damesdubbel samen met  Manon, die haar debuut maakte, en wonnen 
overtuigend, evenals Twan en Thomas deden in de herendubbel. Tot slot begonnen Gijs en Manon 
aan de mix. De eerste set kwamen ze 5-4 achter, maar herpakten zich net op tijd waardoor ze de 
wedstrijd in 2 sets naar zich toe trokken. Thomas en Annemart begonnen de mix moeizaam en 
verloren de eerste set. Gelukkig hebben zij er een supertiebreak uit weten te slepen waarin zij 
overtuigend wonnen met 10-1.  Kortom, een zeer geslaagde dag met een einduitslag van 8-0 
waarmee het team met 2 punten onder Veracket op de 2e plek staat.    
 
Manon Zijlstra 
 



 
 
Verslag Stad en Esch MLTC Mix 3 
 
Vorige week hebben we de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gespeeld. Zelfde klasse, andere 
afdeling dan vorig jaar, dus nieuwe tegenstanders! 
De eerste wedstrijd speelden we thuis tegen Salland 2. De start was wel wat anders dan vorig jaar 
toen we de eerste wedstrijd met 0-8 verloren. Dit keer wonnen wij overtuigend van Salland met 8-0 
zonder ook maar 1 set te verliezen. Verteld moet worden dat we trots zijn op Manon Zijlstra die 
ondanks hevige keelpijn en koorts toch bleef knokken en ook haar wedstrijden wist te winnen. 
Bedankt topper! Al met al een mooie opsteker en wie weet wat het dit seizoen gaat brengen. 
 
Donderdag kregen we uit handen van Peter de Visser (algemeen directeur van Stad & Esch) nieuwe 
clubkleding overhandigd. Marek had op de achtergrond van alles geregeld om een sponsor voor ons 
team te vinden en dat is hem dus gelukt. Grote klasse Marek en bedankt!!! Vanaf nu heten we Stad 

& Esch MLTC 3   
 

 
 
Vandaag (zondag 14 april) moesten we vroeg vertrekken naar Enschede om op het mooie 
sportcomplex van de Universiteit van Twente te spelen tegen Ludica 3. Omdat een dame van Ludica 
vertraagd was begonnen we dit keer met de heren. Marek won overtuigend met 6-0, 6-2 terwijl 
Vincent zijn tegenstander slechts 1 game gunde (6-1, 6-0).  
 
Mooi begin en inmiddels was ook de tegenstander van Suze (die dit keer meespeelde) gearriveerd 
dus konden de dames direct de baan op. Het bleek een taaie tegenstandster voor Suze maar op de 
belangrijke punten sloeg ze steeds toe waardoor ze toch mooi in twee sets wist te winnen (6-4, 7-5). 
Arianne speelde ook een prima pot en in een eenzijdige wedstrijd won zij vrij eenvoudig met 6-3, 6-0.  
 
4-0 tussenstand na de enkelspelen, da’s altijd lekker. 
 
Kim en Arianne speelden vervolgens de damesdubbel. Ze moesten er even in komen wat blijkt uit het 
feit dat ze de eerste set helaas verloren maar uiteindelijk wonnen ze toch overtuigend (4-6, 6-1, 10-
3). 
 
Vincent en Marek hadden even de moeite om de concentratie vast te houden na de eenvoudig 
gewonnen eerste set. Gelukkig waren ze op tijd bij de les en wonnen zij ook de tweede set (6-2, 7-5). 



 
 
 
In de mix werden er geen sets meer weggegeven ook al hadden Kim en Marek het in hun wedstrijd 
wel even zwaar in de tweede set (6-2, 7-5). Suze en Vincent waren op de juiste momenten 
koelbloedig en wonnen ook hun dubbel dus in twee sets (6-4, 6-3) 
 
Eindstand dus 8-0!!! Wauw, wat een start. We staan nu boven aan! 
 
Nu de focus nog even vasthouden want volgende week hoeven we niet te spelen waardoor we 12 
mei pas weer de baan weer op mogen. 
 
Vincent Schadee 
 
 
Verslag Meppel 1: Meisjes 10 t/m 14 jaar 
 
We speelden dit keer thuis tegen Bargeres 1. We moesten even wachten, maar konden daarna direct 
gaan dubbelen op baan 10 & 11. Het potje van Isora en Berber was snel klaar, het werd 6-1 6-1. Het 
potje van Jocelyn en Renske was wel heel spannend. Ze stonden in de tweede set achter met 2-5, 
maar kwamen goed terug tot 7-6. Ze wonnen de wedstrijd met 6-4 7-6. Toen mochten we gaan 
enkelen. Isora en Berber wonnen beiden hun single met 6-0 6-0. Renske had een spannende 
wedstrijd, alleen de games vielen net de verkeerde kant op en verloor uiteindelijk met 2-6 2-6. 
Jocelyn had een spannende wedstrijd, maar stond achter in de 1e set met 2-5 en kwam weer 
helemaal terug naar 4-5. Maar verloor toch de wedstrijd met 4-6 2-6. Mltc heeft dus gewonnen met 
4-2 en we staan daarmee op de tweede plek. Volgende keer moeten we tegen Ruinen de koploper 
met 1 punt boven ons. De dag was superleuk alleen had de zon wat meer mogen schijnen. 

Berber Zwart 

 
 
Verslag Meppel 1: Jongens 10 t/m14 jaar 
 
Wij zijn op 14 april gaan tennissen in Hardenberg. We waren met 5 mensen dus het hele team was 
compleet. De zon scheen fel maar de wind was wel koud. Matthijs was meegegaan om aan te 
moedigen maar moest uiteindelijk toch de single van Max doen omdat Max een blessure heeft. We 
hadden aardige en sportieve tegenstanders en we hebben uiteindelijk met 6-0 gewonnen. Hille had 
als enige zijn single afgemaakt met een 3e set en Daan heeft zijn single wat langer gemaakt  met een 
tie break in de 2e set. Max heeft Daan en Hille goed gecoacht waardoor ze de wedstrijd rustig door 
konden spelen. Sil en Matthijs hebben de single afgemaakt met 2 sets. De dubbels zijn ook met 2 sets 
afgerond en Matthijs heeft aangemoedigd. Verder had de club het goed geregeld met banen en eten. 
Aan het einde toen de wedstrijden afgelopen waren mochten we nog langs de bar om te kiezen 
tussen een zakje snoep, een zakje chips of chocola en het hele team koos voor een zakje snoep. 
 
Groetjes Sil 
 
 
  



 
 
Verslag Meppel 2; Jongens 10 t/m 14 jaar: 
 
Zondag 14 April speelden wij (Jason, Binck, Sven en Jurre) uit tegen Annen. Het ging best wel heel 
goed. Jurre, Sven en Binck wonnen hun singles. Helaas verloor Jason zijnde. 
Het dubbelen gingen ook heel goed. Sven en Binck wonnen hun partij en ook Jason en Jurre wonnen. 
Uiteindelijk was de stand 5-1 voor Meppel. 
Uitslagen: 
Binck: 6-2, 6-0 
Jason: 0-6, 2-6 
Jurre: 6-3, 6-1 
Sven: 6-0, 6-0 
Jurre en Jason: 6-2, 6-2 
Binck en Sven: 6-2, 6-0 
 
Groeten Jason 
 
 
Verslag Meppel 1: Meisjes 11 t/m 17 jaar 
 
Afgelopen zondag hadden wij tenniswedstrijden. Om 12:30 verzamelden we en om 13:00 hadden wij 
een wedstrijd. Het was mooi weer maar omdat de banen bezet waren speelden wij binnen. Anna, 
Yaxuan, Annika en Sarah speelde. Anna viel voor Yaxuan in en Sarah had met Emily geruild. Het 
waren leuke wedstrijden maar jammer genoeg hadden we allemaal verloren. De sfeer was gezellig en 
ook onder de ouders was de sfeer goed. De standen invullen ging ook goed. Het was een gezellige 
dag en wij kijken uit naar de volgende wedstrijd! 
 
Hartelijke groet, 
Meisjes 11 t/m 17 jaar zondag 2e klas afdeling 31 


