
 
Van de trainers : 

 
 
Competitie dag nr 5 
 
 
Wederom was het weer ons goed gezind afgelopen zondag en konden we gelukkig voor de regen en onweersbuien alle 
partijen uit spelen. Vooral Heren 1 maakte het nog even spannend om voor de regen klaar te zijn, maar ook dat ging 
prima.  
 
Hieronder de uitslagen van alle gespeelde competitiewedstrijden van speelronde 5 : 
 
DocuConcept MLTC 1 – Cream Crackers= 7-1 
DocuConcept MLTC 2 –  Borne  = 0-8 
MLTC 3   –   DLTC  = 1-7 
Heren 1   –  De Bosbaan = 5-1 
Dames 1  –  De Molen = 4-2 
Jongens 1, t/m 17 jaar –  Zuidlaren = 4-2 
Jongens 2, t/m 17 jaar –  De Weide = 4-2  
Jongens 3, t/m 17 jaar – Westerbork = 1-5 
Meisjes 1, t/m 17 jaar –  Joure  = 5-1 
Meisjes 1, t/m 14 jaar – Hellendoorn = 1-5 
Jongens 1, t/m 14 jaar – Ten Woude = 2-4 
 
Met nog twee zondagen voor de boeg gaat het voor een aantal teams nog spannend worden om het kampioenschap 
binnen te halen of om niet te degraderen. Ons eerste team heeft, na het gelijke spel van vorige week, weer orde op 
zaken gesteld in hun poule door dik te winnen van Cream Crackers uit Groningen. Het verschil met de nummer twee in 
deze poule is daardoor weer vergroot met zes punten en daardoor liggen ze stevig op koers om kampioen te worden in 
de tweede klasse. Dat zou een unieke prestatie zijn een jaar na het kampioenschap in de 3e klasse meteen weer 
doorstomen naar de 1e klasse. 
 
Ons tweede en derde team hebben “averij” opgelopen afgelopen zondag en voor deze beide teams komt het 
“degradatiespook” om de hoek kijken. De komende weken dienen ze de punten te pakken voor lijfsbehoud. Aan de 
andere kant een goede leerschool en zal elke wedstrijd als een finale gespeeld dienen te worden. 
 
In de poule bij Dames 1 lijkt de laatste zondag belangrijk te worden om kampioen te worden. Dan wordt er gespeeld in 
en tegen Ready Oldenzaal. De vier punten achterstand lijkt een bijna onmogelijke opgave, maar onze “good old lady's” 
zullen er zeker een heuse strijd van gaan maken. Heren 1 gaat wederom voortvarend. Ze wonnen met 5-1 en de clash 
volgende week in en tegen De Drijvers (de nummer 1) gaat bepalen wie er kampioen gaat worden in deze poule. 
 
Jongens 1 t/m 17 jaar speelden hun wedstrijd op de woensdagavond vanwege de vakantie en wonnen dus met 4-2 van 
Zuidlaren. Met nog 1 wedstrijd voor de boeg zal hoogstwaarschijnlijk Bargeres er met het kampioenschap van door 
gaan. 
Jongens 2 t/m 17 jaar doet goed mee bovenin. Gerner is daar de grote kanshebber voor het kampioenschap mede 
omdat dit team de zwakkere tegenstanders nog krijgt en met 2 punten los staat van de rest wordt kampioen worden nog 
een hele uitdaging. 
Jongens 3 t/m 17 staan stevig in de middenmoot. De laatste twee ontmoetingen tegen Borger en Apelscha worden leuke 
uitdagende ontmoetingen 
 
Meisjes t/m 17 jaar boekten een knappe overwinning en staan op gelijke hoogte met Strokel uit Harderwijk. Zondag 
aanstaande wordt deze wedstrijd ingehaald in en tegen Strokel Harderwijk en bij winst kan het kampioenschap de 
dames bijna niet meer ontgaan. Het zal er om gaan spannen! 
 
Meisjes 1 en jongens 1 t/m 14 jaar konden hun wedstrijden niet in winst omzetten afgelopen zondag. De jongens spelen 
de laatste twee keer nog tegen de nummer 7 en 8 uit deze poule en bij winst eindigen ze knap bovenin in de poule. Knap 
voor deze eerste jaars op de zondag. 
Meisjes 1 moeten nog even “aan de bak” voor handhaving. Dat hebben ze geheel in eigen hand. Tegen de nummer 
laatst, Bargeres, in deze poule dienen de punten gepakt te worden. Ook deze jonkies spelen een leerzame en 
uitdagende competitie dit jaar! 
 
Komend weekend vanwege de Pinksterdagen geen competitie. Zondag 27 mei en zondag 3 juni de laatste 2 
wedstrijden. 
Voor de spelers die komend weekend in Ommen en Emmen deelnemen aan een Pinkstertoernooi, heel veel succes. 
 
 
Fijne Pinksterdagen en tot langs de baan :) 
 
 
 
Sportieve groet, 
Harold 
 


