
 

Van de trainers : 
 
Competitie dag nr 6 

 
De competitie nadert zijn einde. Voor een aantal teams was het erop of eronder, spanning alom.  

 
Afgelopen zondag hebben een aantal teams een goede stap gezet richting het kampioenschap en 
wordt het voor een aantal teams nog een spannende laatste dag. Er werd zelfs al 1 team kampioen. 
Meisjes 1, t/m 17 jaar, gefeliciteerd Madeleine, Kim, Wies, Puck en Ebeline.....het was een ware 
strijd, maar jullie zijn de verdiende kampioenen!!!! 

 
Heren 1 heeft goede zaken gedaan door de naaste concurrent Heerde met maar liefs 5-1 te 
verslaan. Komende zondag is 1 punt voldoende om te promoveren naar de 2e klasse. Ik weet dat 
het misschien een gevaarlijke uitspraak is maar Danny, Michiel, Sander, Bastiaan en Bas alvast 
gefeliciteerd, dit geven jullie niet meer uit handen. 

 
Ons vlaggenschip, DOCUconcept Meppel 1 lag al geruime tijd op kampioenkoers, maar de 8-0! 
overwinning in en tegen Daisy uit Apeldoorn doet de voorsprong met de nummer 2 vergroten tot 
maar liefst 8 punten. Komende zondag heeft ook dit team maar 1 punt nodig tegen de nummer 6. 
Ook dat gaan we “gewoon” doen en dan worden we kampioen in de 2e klasse en keren we terug 
naar de 1e klasse gemengd. Een mijlpaal voor de vereniging. En dat met een groep (club)spelers 
die al voor het derde jaar op rij samen spelen. Een unieke prestatie om, na het kampioenschap van 
vorig jaar in de 3e klasse, met zoveel machtsvertoon door te stoten naar de 1e klasse! 

 
Zijn er dan nog meer gegadigden voor een eventueel kampioenschap.....jazeker hebben we die. 

 
Dames 1 kan bij een 4-2 winst in en tegen Oldenzaal kampioen worden. Onze “good old ladies” 
zitten in de welbekende flow, dus wie weet. In ieder geval hebben de dames volop kansen 
komende zondag. 

 
Maar we hebben ook wat “zorgenkindjes” de laatste zondag. DOCUconcept Meppel 2 moet 
komende zondag in en tegen TAM winnen om degradatie te voorkomen. Dat zal een zware klus 
worden uit bij de (luidruchtige) studenten uit Groningen. Belangrijk om de 3e klasse te behouden 
voor dit team om zo de aansluiting met het eerste te behouden. We gaan het zien. Het belooft in 
ieder geval een mooie strijd te worden met wederom veel leermomenten voor deze jonge groep 
(aangevuld met “oudjes”). Er is natuurlijk niets mooier om uit bij TAM, tegen de concurrent, op de 
laatste zondag, handhaving veilig te stellen! 

 
Ook Meppel 3, uitkomend in de 4e klasse, moet nog vol aan de bak. Tegen Nomi moet er gewonnen 
wonnen. Het liefst met 6-2, dan zijn ze op eigen kracht veilig. Dat zal voor dit team een zware 
opgave worden. Afgelopen zondag werd er, mede door de inbreng van Naomi de Hart (onze dank 
daarvoor Naomi!), 4-4 gelijk gespeeld tegen Reo uit Roden. 
Deze jonkies, aangevoerd door coach Gijs Feij, gaan ook een zware, maar leerzame dag tegemoet. 

 
Hieronder de uitslagen van alle gespeelde competitiewedstrijden van speelronde 6 : 

 
DOCUconcept MLTC 1  – Daisy  = 8-0 
DOCUconcept MLTC 2  –  Veracket = 4-4 
MLTC 3   –   REO  = 4-4 
Heren 1   –  Heerde  = 5-1 
Dames 1   –  ZLTB  = 6-0 
Jongens 1, t/m 17 jaar  –  Ten Woude = 3-3 
Jongens 2, t/m 17 jaar  –  Ramele  = 3-3  
Jongens 3, t/m 17 jaar  – Borger  = 5-1 
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Meisjes 1, t/m 17 jaar  –  Heerde  = 6-0 
Meisjes 1, t/m 14 jaar  – Gramsbereg = afgelast 
Jongens 1, t/m 14 jaar  – De Weide = 6-0  

 
6 x winst en 4 x gelijk. Toch een goede prestatie van onze MLTC teams. Op naar de laatste 
zondag. 

 
DOCUconcept Meppel 1 speelt thuis, kunnen kampioen worden, huldiging van de kampioenen en 
natuurlijk een heerlijk afsluitend buffet van Bob en Dorien om de competitie gezellig met elkaar af te 
sluiten. Kortom genoeg redenen om jullie te mogen verwelkomen op ons park. 

 
Opgave voor het buffet kan bij Bob of bij Dorien  

 
En natuurlijk niet vergeten om je nog even op te geven voor Meppel Open. Niets is immers 
leuker om op je eigen park heerlijk wedstrijden te spelen.....dus geef je nog even snel op via 
toernooi.nl 

 
Sportieve groet, 
Harold 

 


