
   
 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
Competitie dag nr 3 
 
Van de trainers: 
 
En wederom was het weer lekker vertoeven afgelopen zondag op ons mooie park. Vorig weekend nog ijzig 
koud tijdens de competitie, afgelopen maandag zomers warm met temperaturen van over de 20 graden, 
kortom...heerlijk tennisweer! 
 
Het was weer een geslaagde tennisdag voor alle zondagteams. DocuConcept MLTC 1 blijft ons verbazen in 
de eerste klasse gemengd. In en tegen Festina uit Amsterdam werd weer een 6-2 overwinning behaald. 
Zoals het nu lijkt wordt de eerstkomende zondag (12 mei) een belangrijke. Dan krijgen zij bezoek van de 
nummer 2 uit hun poule, Domstad uit Utrecht. Dit team staat met 1 punt achterstand op plek 2 in deze 
poule. Een heuse kraker! Het verschil kan dan echt gemaakt worden. 
 
DocuConcept MLTC 2 had het lastig, maar wist na een 2-2 tussenstand knap te winnen met 5-3 van het 
sterke Heerde. 
Ook ons tweede team gaat 12 mei een topper tegemoet. Dan moet, ook thuis, gewonnen worden van 
koploper Veracket uit Groningen. Deze zege is nodig om bovenin mee te blijven draaien voor een 
kampioenschap. 
 
Stad en Esch Meppel 3 waren vrij afgelopen weekend en voor Heren 1 waren de druiven wat zuur. 3-1 
voorkomen na de enkels, maar de dubbels werden helaas niet gewonnen. 3-3 tegen ATW voelde dan ook 
als een nederlaag. 
Dames 1 hadden het lastig, maar op vechtlust en doorzettingsvermogen werd Lelystad met 4-2 winst aan 
de kant geschoven! 
 
Jeugd 1 t/m 17 jaar boekte voor de 3e keer op rij een 6-0 overwinning. Stadshagen wint ook 3 keer met 6-0 
en lijkt in deze poule de concurrent. 
Jeugd 2 t/m 17 jaar en jongens 3 t/m 17 jaar komen uit in dezelfde poule en staan respectievelijk op plek 2 
en 3. De Weide uit Hoogeveen gaat in deze poule aan kop en aangezien onze jongens dit team beiden nog 
een keer treffen hebben ze alles nog in eigen hand! 
 
Jongens 1 en jongens 2 t/m 14 jaar gaan ook nog steeds erg voortvarend. Beide teams boekten 
respectievelijk een 6-0 en een 5-1 overwinning en ook deze jonkies stevenen af op een kampioenschap. 
 
Meisjes 1 t/m 14 jaar speelden om de eerste plek tegen Runa uit Ruinen, de lijstaanvoerder in deze poule. 
Het werd een spannende pot en er had zelfs een 4-2 overwinning ingezeten, maar met 3-3 is alles in deze 
poule nog mogelijk. Kampioen worden kan nog steeds. 
 
Vanwege het paasweekend was de wedstrijd van meisjes 1 t/m 17 jaar tegen Voorwijk uitgesteld en 
hebben deze meiden dus niet gespeeld. 
 
Onze 6 groene teams staan allemaal zo'n beetje in de middenmoot en spelen erg leuk tennis. Voor 
sommige kids voor het eerst op groot veld doen deze jonkies het gewoon erg leuk tennis. 
 
Kortom, weer een goede positieve score. Van de 10 teams die in actie kwamen zorgden er maar liefs 8 
teams voor een overwinning, speelden er 2 teams gelijk. Dus geen enkel verlies....een topdag. 
 
Voor de groene teams was het een pittige dag met 4 keer een nipte nederlaag en 1 keer winst.    
 
Aankomende 2 weekenden wordt er geen competitie gespeeld. Op 12 mei gaan we weer verder, met zoals 
ik al schreef, een belangrijke dag voor onze topteams. Support kunnen alle thuisspelende teams natuurlijk 
goed gebruiken. 
Wij wensen diegene die de meivakantie gebruiken voor een welverdiende vakantie een fijne vakantie toe 
 



   
Vanwege de meivakantie wordt er volgende week (week 18) geen training gegeven. Omdat wij 1 week 
meivakantie inplannen gaan we in week 19 (maandag 6 mei) weer verder met alle trainingen. 
  
Groet, 
Harold 
 
 
Verslag DocuConcept MLTC Mix 1  
 
Lekker weer, mooie locatie en een top team. Allemaal ingrediënten voor een fantastische competitiedag! 
We begonnen de dag weer vroeg en vertrokken al om 7:15 uur naar Amsterdam. Aangezien we niet met de 
auto door het Vondelpark naar de club konden moest er eerst nog een heuse avondvierdaagse gelopen 
worden. Na het inspelen en het daaropvolgende drankje met de tegenstanders, werden de dames al snel 
de baan op gestuurd. In de hoop de hitte een beetje voor te zijn.  
Voor Meppel gingen Elysia en Michelle de baan op. Elysia kende een moeizame start maar wist alsnog de 
wedstrijd naar zich toe te trekken met 6-4 6-1. Michelle kwam goed uit de startblokken en wist met 
dominant spel haar opponente met 6-3 weg te zetten. Dit niveau wist ze niet vast te houden en verloor de 
tweede set met 2-6. In de derde set was het eenrichtingsverkeer en deze wist Michelle met 6-1 te pakken.  
Bij de heren was het de beurt aan Maikel en Lars. Maikel maakte zijn debuut voor het team. Maikel speelde 
solide en wist met 6-3 6-4 te winnen. De andere herenenkel was een ware aanslag op het lichaam. Lars 
begon matig en werd met 6-1 het bos in gestuurd. Na een paar aanpassingen in het strijdplan begon Lars 
beter te spelen. De rally’s, games en de sets duurden steeds langer en dit onder die brandende zon. Dit 
resulteerde in een 7-5 setwinst voor Lars die vervolgens een paar memorabele quotes uitsloeg op het 
bankje; “Dit is een wedstrijd waarin je gewoon dood (figuurlijk) moet willen gaan.” en “Ik ben net zo’n 
kakkerlak. Je moet me echt doodtrappen anders blijf ik maar komen.” In deze quotes zat een zekere kern 
van waarheid, want Lars wist ook de derde set op karakter met 6-4 naar zich toe te trekken.  
Met een 4-0 voorsprong gingen we de dubbels in. De damesdubbel, Michelle en Isabelle, was een pittige 
pot en helaas trokken de dames weer aan het kortste eind en verloren met 4-6 2-6.  
De herendubbel, Lars en Robin, begon spannend. Het ging gelijk op en op 4-5 en 5-6 werden er meerdere 
setpoints weggewerkt. De tiebreak werd vervolgens gewonnen. Hierdoor kraakte er iets bij de 
tegenstanders en begonnen de Meppeler heren beter te spelen. In de tweede set werden de tegenstanders 
met 6-0 het bos in gestuurd.  
Bij de gemengd dubbels gingen Elysia & Robin en Isabelle & Maikel de baan op. Elysia en Robin hadden 
geen problemen met de tegenstanders en wisten vrij eenvoudig met 6-2 6-1 te winnen. De andere mix was 
een ander verhaal. Maikel en Isabelle wisten niet het niveau te halen en verloren met tweemaal 3-6.  
Eindstand in het Amsterdamse Vondelpark: 6-2. 
 
Op 12 mei is de volgende speeldag. Hiervoor hebben wij alle support nodig op het thuispark, want we 
moeten tegen de nummer 2, dus kom langs! 
 
Robin Grit 
DocuConcept MLTC Mix 1 
 
 
Verslag DocuConcept MLTC Mix 2 
 
Op de derde competitiedag vertrok het tweede team om half 10 richting Heerde. Het beloofde een warme 
zonnige dag te worden. Het team is voor het eerst compleet, alle dames zijn mee. Om alvast een beetje te 
wennen aan het kunstgras speelden we in terwijl onze tegenstanders nog niet aanwezig waren. 
Annemart begon als eerste aan haar enkel, een pittige partij die ze helaas nipt verloor met 6-3 6-4. Suze 
moest nog even wachten voordat ze de baan op kon. De wedstrijd duurde niet lang, overigens niet erg in 
deze hitte, ze gaf slechts 3 games weg. Thomas kon in het begin niet echt uit de voeten op kunstgras en 
verloor de eerste set van zijn enkel partij met 6-0. Toen er meer support uit Meppel kwam ging het beter 
en zagen we weer winners. Helaas mocht het niet baten, hij verloor de tweede set met 6-2. Gijs had een 
lastig potje maar bleef rustig en wist zijn punten op het juiste moment te pakken. 
Hij won de eerste set met 6-2. De tweede set herpakte de tegenstander zich en sloeg punt na punt. Gijs 
verloor met 6-0. Maar hij wist op fenomenale wijze zijn spel aan te passen en zijn rust te bewaren 
waardoor hij de laatste set met 6-2 en veel slices naar zich toe trok. Flore en Annemart speelden de DD. Het 



   
was in het begin nog een beetje inkomen maar ze wonnen de wedstrijd vrij makkelijk met 6-3 6-1. Twan en 
Thomas gingen vervolgens de baan op voor de HD die al snel de kant van Heerde leek op te vallen. De 
eerste set ging snel met winst voor Heerde. De tweede set trok Meppel knap naar zich toe met 7-6. De 
mannen speelden een fantastische supertiebreak en alle punten vielen de kant op van Meppel met een 
uitslag van 10-0! 
Tussenstand 4-2. Gijs en Suze gingen voor de tweede mix de baan op. In de eerste set ging het gelijk op en 
bij een 5-4 voorsprong mocht Gijs het uitserveren. We hebben de keren deuce niet geteld maar het waren 
er heel veel, Suze miste regelmatig de volleys maar Gijs wist goed vol te houden en trok de set naar zich 
toe. In de tweede set ging Brockie bijna van haar stokkie door de hitte maar wist zich te herpakken. En met 
een paar fantastische slotgames werd de tweede set 6-2! Twan en Manon speelden de eerste mix. Na een 
dagje bakken kon Manon ook eindelijk bruin verbrand de baan op. Helaas verloren ze de eerste set, maar 
tijdens de tweede set kwamen ze er beter in. Het ging redelijk gelijk op maar Meppel trok aan het langste 
eind. De supertiebreak moest de beslissing maken. Helaas ging de tiebreak naar Heerde en gingen we met 
de winst van 5-3 naar huis! 
 
Suze Brock 
 
 
Verslag dames 1: 
 
De derde competitiedag is een feit. Vandaag was het de beurt aan Wies, Roos, Mirjam en Puck om de 
punten binnen te slepen. Wij verzamelden om half 12 bij MLTC. Daarna ging met z’n vieren naar Lelystad. 
Na een korte kennismaking begonnen wij met de dubbels. De eerste dubbel bestond uit Mirjam en 
Puck.  Ze waren stabiel op de baan en wonnen met 6-3 6-3. Het eerste punt was dus binnen. Ondertussen 
was de andere dubbel ook in volle gang. Helaas verloren Wies en Roos.  
 
Puck begon met de eerste enkel. In de eerste set had ze het lastig, maar wist wel te winnen en dit ook door 
te drukken in de  tweede set. De eindstand was 7-5 6-2 winst.  Ondertussen was Roos ook bezig met de 
tweede enkel. Ze won de eerste set met 6-4. De tweede set bleef het spannend, maar de tegenstander won 
met 6-7.  Ze moest dus een derde set spelen en die won ze. 
 
De tussenstand was dus 3-1 voor ons. Mirjam begon met de derde en Wies was ook bezig met de laatste 
enkel. Wies pakte knap de eerste set met 6-4 en daarna haalde ze relatief makkelijk de tweede set binnen 
met 6-2. Mirjam verloor de eerste set nipt met 5-7. De tweede set ging ook verloren met 3-6. 
De eindstand was 4-2 winst. Op naar de volgende thuiswedstrijd! 
 
Puck Louw 
 
 
Verslag Meppel 1: Meisjes 10 t/m 14 jaar 
 
Derde competitiedag MLTC meisjes 1 (11-14jaar) tegen TC Runa. 
Na de ranja en de cake zijn wij gaan inspelen. 
De singles van Jocelyn en Isora werden als eerste gespeeld deze hebben ze makkelijk gewonnen 6-0/6-0 en 
6-1/6-1. 
Daarna de singles van Renske en Marrelin helaas verloren, Marrelin 3-6/1-6. 
De dubbel van Renske en Isora is gewonnen met 6-2/7-6 de laatste set was spannend. 
De dubbel van Jocelyn en Marrelin met 6-4/4-6 en super tie-break 8-10 een spannende wedstrijd maar 
helaas verloren. 
Uitslag van deze dag 3-3. 
 
Namens team 1, Marrelin. 
  



   
Verslag Meppel 2; Jongens 10 t/m 14 jaar: 
 
Maandag 22 April (2e Paasdag) speelden wij thuis tegen Havelte. 
We begonnen eerst met de dubbels. Victor en Jurre wonnen de eerste set met 6-2. In de tweede set 
speelde de tegenstander heel goed maar won Meppel met 7-5.  De dubbel van Jason en Bink ging het gelijk 
op. Toen kwam er een supertie-break. Die wonnen ze net met 12-10 (6-4) (4-6). 
Toen speelde we de singles. Victor en Binck wonnen eenvoudig, Jason verloor helaas en Jurre moest een 
driesetter spelen die hij uiteindelijk won. 
Victor 6-1 6-0 
Bink 6-1 6-1 
Jason 1-6 3-6 
Jurre 6-1 4-6 6-2 
 
Groetjes Jurre. 
 
 
Verslag Meppel 2; Jongens 11 t/m 17 jaar: 
 
Verslag Ittersum-Mltc 
 
We begonnen met de dubbels. Thomas speelde met Jort en Sam met Stefan. Thomas en Jort wisten als 
gauw te winnen. Bij Sam en Stefan duurde het wat langer (3 sets), maar wisten uiteindelijk ook te winnen 
na een super tiebreak.  
Toen begonnen de singles. Terwijl Sam en Stefan nog aan het dubbelen waren, had Jort al bijna gewonnen. 
Er was namelijk geen tegenstand en Jort won 6-0 6-2. Later begonnen de andere 3 singles, Stefan speelde 
de 1ste single, Thomas de 2de en Sam de 3de. Sam wist van Sam te winnen in 2 sets na een spannende 
wedstrijd. Thomas verloor nét met 6-4 6-4. Stefans wedstrijd eindigde weer in 3 sets, maar wist wel te 
winnen door de laatste set met 7-5 te winnen.  
De eindstand was 5-1 in het voordeel van Mltc.  
 
Thomas Volkers 


