
   
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
 

Competitie dag nr 6 
 
Kampioenen, Kampioenen en misschien nog meer kampioenen.....!!! 
 

 
Het slot nadert......en wat voor een slot lijkt het te worden. Een legendarische en historische dag was het 
afgelopen zondag in de tennisgeschiedenis van MLTC. We kunnen al vier kampioenen verwelkomen deze 
zondagcompetitie. Jongens 1 en Jongens 2 t/m 14 jaar staan dik bovenaan en worden ongeslagen 
kampioen. Hulde aan deze jonkies; gefeliciteerd Sil, Matthijs, Max, Hille en Daan uit team 1 en felicitaties 
voor Jurre, Jason, Sven, Bink en Victor!  
Het eerste meisjesteam t/m 14 jaar mochten een heuse battle uitvechten tegen naaste concurrent Runa uit 
Ruinen. Een 4-2 winst was nodig, maar deze meiden wonnen met 5-1 en zijn dus ook kampioen; Berber, 
Isora, Jocelyn, Renske en Marrelin gefeliciteerd! 

 
En dan ons eerste team, DocuConcept MLTC 1 is, met nog een speelronde te gaan, niet meer in te halen 
door de concurrentie. Wat een prestatie om voor het derde jaar op rij kampioen te worden en te promoveren 
naar, jawel de Hoofdklasse. Nog maar een stapje verwijderd van de Eredivisie....wie weet..... 

 
Vijf jaar geleden stonden we, na terugtrekking uit de hoofdklasse,  met ons eerste team te ploeteren in de 
“kelderklasse” van de zondag. In de 3e klasse wisten we, met behulp van Naomi en Stijn, nog maar 
ternauwernood degradatie te voorkomen. Het jaar erop grepen we net naast het kampioenschap en toen 
begon de zegetocht met in 2017 het kampioenschap naar de 2e klasse, in 2018 het kampioenschap naar de 
1e klasse en dit jaar dus met overmacht kampioen worden in de 1e klasse en doorstomen naar de 
hoofdklasse. En dat doen we “gewoon” maar even met spelers die al vanaf hun jonge jaren bij ons spelen en 
trainen. Ik zie nog zo een kleine Robin in Tenniskids oranje trainen die alleen maar wedstrijdjes wilde spelen. 
Een kleine Isabelle (ook wel kleine Josien Boverhof genoemd) met haar heerlijke variatie van slagen. Een 
kleine Michelle die van 1 keer trainen in de week, naar 2 keer trainen in de week tennis vanaf 12 jaar ineens 
erg leuk begon te vinden. Stijn, onze “stuiterbal”, die moeilijk in toom te houden was als ie achterstond 
tijdens de wedstrijden en trainingen. Lars die als klein menneke al heerlijk met je in discussie kon gaan over 
een bal in of uit tijdens de training en die ook alles uit zijn hoge hoed toverde om te winnen. En dan Elysia. 
Ze kwam op latere leeftijd (13e jaar) bij ons, maar altijd zo enorm gedreven en onze “spring in het veld”, met 
een en al positivisme. Maikel die contact met ons zocht omdat ie graag weer keer voor MLTC wilde spelen. 
Een goede voorbereiding wilde hebben op zijn Eredivisie avontuur bij Bathmen en daar ook gewoon zijn 
potjes wint. 

 
En nu zijn ze ouder en wijzer geworden. Gaan ze als team met eigen vervoer naar de uitwedstrijden. Rijden 
zelf die kant op, coachen elkaar op de baan. Een bewuste keuze vanuit de vereniging, omdat ook de andere 
teams het leuk vinden dat de trainer er is op zondag en ook wij de andere spelers graag willen zien spelen. 
En wat hebben ze het goed gedaan. Bijna alle super tie-breaks gewonnen en geheel op eigen kracht door 
een eenheid te vormen, voor elkaar door het vuur te gaan en te knokken voor ieder punt en op de big points 
er gewoon staan!! Een verdiend kampioenschap. Robin, Michelle, Stijn, Isabelle, Lars, Elysia en 
Maikel...gefeliciteerd. En komende zondag nog even vlammen voor ons thuispubliek en deze ongeslagen 
status vasthouden!  

 
 

 



   
Komende zondag dus de laatste speelronde en er kan nog van alles gebeuren.  
Ons tweede team, DocuConcept MLTC 2, wonnen wederom met overmacht (8-0) en gaan nog voor een 
kampioenschap in de 3e klasse. Vorige jaar uit deze klasse gedegradeerd en dan dit jaar bovenin strijden om 
het kampioenschap. Een nu al knappe prestatie. Zondag thuis tegen DLTC moeten ze gaan voor de volle 
winst en hopen dat concurrent Veracket punten laat liggen. Het zal een spannende ontknoping voor dit team 
worden. Net als alle andere thuisspelende teams kunnen zij alle aanmoedigingen goed gebruiken. 

 
Stad & Esch MLTC 3 gaan het redden in de 4e klasse maar een kampioenschap zit er voor dit jonge team 
helaas niet in. Zij zullen eindigen in de top 3. Een zeer goede prestatie. Vorige jaar gestreden voor 
handhaving en nu bovenin mee draaien. 

 
Dames 1 hadden met 6-0 moeten winnen. Helaas lukte dit niet en ook deze meiden eindigen bovenin. Heren 
1 moet nog vol aan de bak om niet te degraderen. Aankomende zondag tegen Coronel, een zeer lastige 
tegenstander, gaat het erom spannen of ze in deze klasse kunnen blijven. 

 
En last but not least......de andere jeugdteams. Dat zal een spannende dag worden zondag aanstaande voor 
deze jongens. Jongens 1 t/m 17 jaar hebben genoeg aan een gelijkspel tegen concurrent Stadshagen en 
Jongens 2 t/m 17 jaar moeten winnen van TC De Weide om kampioen te worden in hun poule. Dat gaat 
erom spannen, maar het zal zeker een leerzame en mooie tennisdag worden. 

 
Jongens 3 t/m 17 jaar wonnen zeer overtuigend met 6-0 van KJLTC uit Kampen. En worden knap derde in 
hun poule. Meisjes 1 t/m 17 jaar konden het niet bolwerken tegen de meiden uit De Wijk en verloren met 0-6. 
 
Zondag de laatste ronde met veel mogelijke kampioenen die thuis spelen. Nu al vier teams van de twaalf die 
kampioen zijn. Dat kunnen er zomaar zeven worden. Dat zou een unieke prestatie zijn. We hopen daarom 
ook om veel toeschouwers te mogen begroeten langs de banen en op ons terras.  

 
En natuurlijk niet vergeten......ons slotfeest en huldiging kampioenen op vrijdag 7 juni! 
Laten we gezellig met elkaar deze succesvolle competitie feestelijke afronden met elkaar. Het is weer 
eens tijd voor een mooi feest! 

 
In de kantine hangen er posters en ook op de website, Facebook, Instagram en KNLTB Clubapp kun je 
verdere informatie vinden. 

 
Tot zondag en anders tot vrijdagavond 7 juni!  

 
Groet, 

 
Harold 
 
Zondag Mix 1 
 
Op de één na laatste dag reden we met veel vertrouwen af naar Cromwijck. Geen makkelijke ontmoeting. 
De dames kwamen niet best uit de startblokken. Isabelle verloor vrij kansloos maar Michelle wist de 
achterstand knap om te buigen en won! Lars moest tegen een vrij sterke tegenstander maar wist 
overtuigend te winnen in twee sets. Stijn verloor geen game. Helaas ging de damesdubbel weer verloren. De 
herendubbel ging gelijk op, Robin en Lars wisten de supertiebreak uiteindelijk met 12-10 naar zich toe te 
trekken nadat Lars een ace sloeg op 10-10. Op big points sta je je mannetje! Vervolgens hadden we nog 
twee gewonnen mixen nodig om kampioen te zijn. Stijn en Isabelle hadden het lastig maar wisten te winnen 
in een supertiebreak en ook Robin en Michelle wonnen knap. Wederom een succesvolle dag voor Meppel 1 
met als eindstand 6-2 en het kampioenschap is dus zelf binnengehaald! 

Lars 

  



   
 

Zondag Mix 3 

Afgelopen zondag moesten wij uit tegen 't Kyllot. Na wat te hebben gedronken gingen Arianne en Kim voor 
de damesenkel de baan op. 

Arianne had een moeilijke tegenstander en verloor helaas haar wedstrijd met 2-6 2-6. Kim had het een stuk 
makkelijker. Ze won haar pot met 6-2 6-0 en kwam met een huilende tegenstander van de baan. Vervolgens 
gingen de heren enkels de baan op. Marek speelde goed en won gemakkelijk zijn wedstrijd met 6-0 6-1. 
Vincent had het wat lastiger. Zijn eerste set was spannend en verloor hij helaas met 4-6. Na hard knokken 
verloor hij de tweede set met 1-6. De tussenstand was nu 2-2.  

Daphne en Kim gingen vervolgens de baan op voor de damesdubbel. De tegenstanders waren erg goed en 
Daphne en Kim hadden weinig kans om de dubbel te winnen. De wedstrijd werd helaas verloren met 0-6 2-
6. De herendubbel ging een stuk beter. Marek en Vincent hadden het eerst nog even lastig en wonnen de 
set met 6-4. De tweede set ging gemakkelijker en werd gewonnen met 6-2. 

Hierna konden de mixen de baan op. Daphne en Marek wonnen de eerste set gemakkelijk met 6-2. De 
tweede set ging moeizamer en de tegenstanders werden beter. De set werd helaas verloren met 4-6. Voor 
de derde set werd een super tiebreak gespeeld. Deze werd na hard vechten gewonnen door de 
tegenstanders. De tussenstand was nu 3-4. Tegelijkertijd stonden Vincent en Arianne op de baan voor de 
tweede mix. De eerste set ging niet zo goed en werd verloren met 2-6. Gelukkig kwam in de tweede set 
Meppel goed terug en werd deze gepakt met 6-3. Ook werd deze wedstrijd bepaald met een super tiebreak. 
Het waren spannende punten en uiteindelijk pakte Vincent en Arianne de super tiebreak met 10-8. De 
eindstand was dus 4-4 geworden. 

We hebben de dag afgesloten met een ruzie met de tegenstanders. We waren onsportief en ze hadden 
gehoord dat wij ook nog eens valsspeelde. Altijd leuk om een competitie dag op deze manier te eindigen! 

Kim  

Jongens 1 
Meppel 1 - Hattem 1: onze kampioenswedstrijd! 
 
Op zondag 26 mei gingen ik (Matthijs), Max, Hille en Sil naar Hattem voor onze wedstrijden tegen de 
nummer twee uit de poule. We konden definitief kampioen worden als we 3-3 zouden spelen of als we van 
Hattem zouden winnen. Daan volgde onze prestaties via de app: hij was voor deze speeldag uitgeloot. 
Het zou een lange dag worden, want er waren maar twee banen beschikbaar. Max en ik wonnen onze 
enkels: lastige tegenstanders. We hadden het dit seizoen nog niet eerder zo moeilijk gehad. Daarna won 
ook Sil zijn enkel: we waren kampioen! Hille speelde een lastige pot tegen Joek uit Hattem. Hij kwam goed 
terug nadat hij de eerste set verloor. Hille won de tweede en de derde set. Het stond nu 4-0 voor Meppel! 
We moesten ons daarna opladen voor de dubbels. Ook nu kregen we de winst niet cadeau. Hille en Mathijs 
dubbelden tegen Sjors en Krijn, twee broers uit Hattem. Ze speelden erg goed. Maar Meppel won 
uiteindelijk: 6-4 en 7-5. Sil en Max wonnen hun dubbel ook. We konden met een 6-0 overwinning op zak 
weer naar huis gaan.  
Het was heel fijn om deze dag zulke goede tegenstanders te verslaan. De andere zondagen hadden we 
steeds vrij makkelijk gewonnen. Nu moesten we een keer echt hard werken. Binnenkort gaan we het vieren: 
WE ZIJN KAMPIOEN! 
 
Matthijs Niestijl 


