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Competitie dag nr 5 

 
We kruipen alweer naar het slot van de voorjaarscompetitie toe. Afgelopen zondag speelronde vijf en met 
nog twee te gaan vliegt ook deze editie wederom voorbij. Bij het naderen van het einde wordt het ook steeds 
meer duidelijk wie er af stevenen op een kampioenschap, eindigen in de middenmoot en wie er nog moeten 
strijden tegen rechtstreekse degradatie! 
Van de twaalf zondag teams staan er acht teams! op kampioen worden, twee teams vechten tegen 
degradatie en twee teams spelen voor het “linkerrijtje”. Wat een prestatie van onze MLTC-ers. 

 
Bij de jonkies, die uitkomen in de groene competitie, nemen we deel met zes teams; twee teams hebben het 
zwaar en strijden voor een plek onderin hun poule terwijl de overige vier teams prima in de 
middenmoot/bovenin meedraaien. 

 
Kortom kunnen we erg trots en zeer tevreden zijn over de resultaten van onze spelers!! 

 
DocuConcept MLTC 1 stoomt maar door in de 1e klasse. Afgelopen zondag was, tot nu toe, de makkelijkste 
dag. Kwam mede omdat hun tegenstanders Ready Oldenzaal maar met een dame op de proppen kwamen, 
ze dus drie winstpartijen in hun schoot geworpen kregen en met een 8-0 winst met geen enkel setverlies, is 
het verschil met de nummer twee opgelopen tot maar liefs negen punten. Zondag uit tegen Cromwijk kan 
ons eerste zo maar kampioen worden. Maar laten we niet te vroeg juichen en de focus en aandacht er goed 
bijhouden. Je weet, maar nooit. En de laatste tijd hebben we meer van die wonderen gezien op de (voetbal) 
velden...... 
Maar wat zou het een unieke prestatie zijn; deze groep traint al vele jaren met elkaar bij MLTC. Kennen 
elkaar door en door. Zijn op en naast de baan vrienden geworden. Een mooie groep eigen spelers die enorm 
veel plezier uitstralen op en en naast de baan met elkaar. 
Datzelfde geldt ook voor ons 2e en 3e team. Ook daar is de sfeer op en top. DocuConcept MLTC 2 zag het 
verschil met de nummer een Veracket slinken tot een punt door zelf te winnen met 7-1. Waarbij gezegd moet 
worden dat Veracket hun wedstrijd bij 3-3 moest staken vanwege de regen. Mochten zij met 5-3 winnen is 
het verschil weer drie punten. Alleen ziet op papier het schema van ons 2e er iets gunstiger uit, dus dat 
worden nog spannende dagen.  
Stad & Esch MLTC 3 staan bovenaan en wonnen wederom met maar liefs 8-0. Daphne Haverkamp maakte 
haar debuut na een jaartje USA en dat gaf ook de juiste impuls aan dit jonge team.  

 
Dames 1 had eigenlijk moeten winnen van concurrent Ugchelen om de koppositie over te nemen. De gelijke 
stand van 3-3 was een prima prestatie, maar het lijkt erop dat dit niet genoeg zal zijn voor een 
kampioenschap. Toch doen deze meiden het erg goed; voor het eerst in de seniorencompetitie en dan zo 
bovenin meedraaien is een zeer goede prestatie. 
Heren 1 had het wederom lastig en verloren met 0-6 uit tegen Ludica. De laatste twee speelronden spelen 
ze nog tegen middenmoter De Spieghel en de waarschijnlijke kampioen Coronel. Het lijkt nog een hele klus 
te worden voor deze mannen om zich te handhaven in de 2e klasse! 

 
En dan de jeugdteams....tja die strijden bijna allemaal volop mee voor het kampioenschap.. 
Jongens 1 en Jongens 2 t/m 14 jaar gaan ruim aan kop en kunnen zondag aanstaande zo maar eens 
kampioen worden. 
Jongens 1 en Jongens 2 t/m 17 jaar staan ook fier aan kop. Jongens 1 met een punt voorsprong op 
Stadshagen en deze twee teams treffen elkaar de laatste zondag. Dat lijkt een ware kampioensclash te gaan 
worden. 
Jongens 2 staat samen met De Weide aan kop in hun poule. Komende zondag geen punten verliezen tegen 
Dronten en ook dan gaat het er bij dit team de laatste zondag om wie er kampioen worden; De Weide komt 
dan op bezoek! 
Jongens 3 t/m 17 jaar staan op een stevige derde plek. De nummer vier in deze poule gaat hun niet meer 
inhalen en plek twee wordt een lastige. 

 
Meisjes 1 t/m 14 jaar spelen zondag de kraker in en tegen Ruinen. Zij moeten met 4-2 winnen om op gelijke 
hoogte te komen met Runa. De vorige keer werd het een spannende 3-3. Dit lijkt een zware dobber te 
worden, maar de meiden hebben zeker zicht op een kampioenschap! 
Meisjes 1 t/m 17 jaar pakten weer een punt en staan op een zevende plek in hun poule. Ze hebben het 
lastig, maar er zit een duidelijke stijgende lijn in bij deze meiden. De meesten spelen voor het eerst 
competitie en tot nu toe is het vooral een leerzame competitie. 
  



   
 

 
Zoals ik eerder al schreef doen de Groene teams het wat wisselend. Een aantal kids komen uit Oranje (voor 
de niet kenners; spelen met de oranje bal op een ¾ veld) maar doen het voortreffelijk. Het spel is goed, 
mentaal hebben een aantal het erg zwaar. Kortom een mooie en goede leerschool voor deze jonge 
tennissers. 

 
Zondag speelronde nummer 6. We gaan deze positieve lijn natuurlijk doortrekken. In ieder geval ben ik, 
samen met de Technische cie, vooral trots op alle spelers. Er heerst een goede onderlinge sfeer, er wordt 
geknokt en gevochten op de baan met respect voor de tegenstander. Het is een voorrecht om trainer te zijn 
van dit spul! 

 
En natuurlijk...tot zondag aanstaande! Ik hoop jullie te mogen begroeten op het terras en langs de banen!  

 
Groet Harold 
 
Mix 1 
 
Meppel 08:15, de zondag gezellig begonnen met een fantastisch team ontbijt verzorgd door Bob, Dorien en 
Frida. Het zonnetje scheen en Isabel was eens niet eens een half uur te laat, dat beloofde veel goeds voor 
vandaag. De gemoedstoestand tijdens het inspelen was gespannen, Lars zijn betrouwbare “sources” 
hadden namelijk verteld dat Team Ready-Oldenzaal 1 maar met 1 dame zou komen. Ondanks Lars zijn 
brutale en onbetrouwbare uitstraling, was zijn informatie correct. De dag begon dus al met een comfortabele 
3-0 voorsprong. Nadat Robin de halve taart had opgegeten konden de heren de baan op gaan. Stijn kwam 
na 38 minuten als eerste de baan af na een zware pot waarin hij maar liefst 0 games verloor. Lars leek wat 
meer moeite te hebben met Jorrit ter Maat, maar na anderhalf uur was daar dan toch de overwinning voor 
Bijsterbosch. Elysia mocht de strijd aan gaan met Ghislaine, die blijkbaar nogal veel last had van het 
gefluister langs de baan. Elysia liet zich niet gek maken en maakte korte metten met slisssliss. De 
herendubbel van Lars en Stijn liep moeizaam maar ze klaarden de klus 6462. 7-0, het laatste punt werd 
binnen gehaald door Robin en Isabel in de mix, hier boekten ze een knappe overwinning op Jorit en 
Ghislaine. 8-0 om 4 uur ‘s middags, een korte en succesvolle dag. Volgende week speelt Meppel 1 in 
Cromwijck, waar ze met een 8-0 overwinning al kampioen kunnen worden. 
 
Stijn 
 
 
Mix 2 
 
De 5e competitie dag, uit naar smash-Borne.  
Afgelopen zondag speelden we met z’n zessen, Flore ging niet mee haar moeder werd 50! Gefeliciteerd. 
We vertrokken 8:30 vanuit Meppel richting Borne, waar we werden ontvangen met een kopje thee.  
De dames enkels gingen om 10 uur de baan op. Annemart speelde 1e singel, en won degelijk met 6/4 6/4. 
Manon maakte haar singel debuut in het 2e, ze won overtuigend 6/3 6/0.  
De beide heren konden op tijd de baan op. Gijs speelde de 1e enkel die hij na zwoegen in de zon verloor 
met 6/3 1/6 3/6. Thomas speelde de 2e enkel, hij speelde erg sterk. 6/3 6/2 voor Thomas.  
De damesdubbel, Suze en Annemart gingen van start in de drukkende hitte. Deze wedstrijd werd ook 
degelijk gewonnen 6/2 6/4.  
De herendubbel was een mooie overwinning met goed netspel, 6/3 6/3 voor Thomas en Twan.  
De beide mixen werden door opgave van Borne ook gewonnen. 
Totaal 7/1 voor Meppel!! 
We zijn nog in de race voor het kampioenschap :)  
Komende 2 weekenden spelen we thuis, kom gezellig kijken.  
 
Annemart Kleijn  
 
  



   
 
 
Dames 1 
 
Vandaag alweer de vijfde competitiedag. We moesten tegen de nummer één uit Ugchelen. Na een plakje 
cake konden we de baan op. Roos en Madeleine begonnen met de enkels. Roos had een gewaagde 
tegenstander. Gelukkig won ze wel in drie sets: 3-6 6-1 6-3. Madeleine had ook een leuke partij en won deze 
in twee sets: 6-4 6-3. Toen konden Ebeline en Puck de baan op. Ebeline had het niet makkelijk. Helaas 
verloor zij met 3-6 2-6. Puck had een leuke pot. Ondanks dat verloor zij met 3-6 4-6.  Tussenstand is 2-2. De 
dubbels konden de baan op. Puck en Babeth waren een goed duo. Helaas heeft dit niet voor een punt 
gezorgd: 1-6 4-6. Gelukkig waren daar Ebeline en Roos om ons toch een gelijkspel te bezorgen. Zij wonnen 
namelijk met 2-6 7-5 10-6. Tegen de koploper hebben we het dus goed gedaan. Op naar volgende week!  
 
Madeleine 
 

 
Meisjes 11 t/m 17 jaar Zondag - 2e klasse - afdeling 31 
 
Wij hebben 19 mei uit gespeeld tegen de waarheid zegt. Het was erg warm en er werd fanatiek gespeeld. 
We begonnen met de dubbels en daarna de enkels. Op 1 stonden Anna en Yaxuan en die hebben helaas 
verloren met 6-0 7-5. Op 2 stonden Sarah en Emily en die hebben gewonnen met 5-7 6-0 5-10. Dus zij 
hebben gewonnen met een supertiebreak. Bij de enkels heeft Yaxuan verloren met 6-2 6-0. Sarah heeft 
verloren met 6-3 6-3. En Emily en Anna hebben helaas ook verloren met 6-1 6-0 en 6-3 6-1. De eindstand is 
5-1 geworden. Hoewel we hebben verloren, waren er veel leuke wedstrijden. En iedereen heeft zich prima 
vermaakt.   
 

Yaxuan Ji 
 


