
 

 

 

 
 
 Van de trainers : 
 
Competitie dag nr 7 
 
Het zit erop......afgelopen zondag de laatste speelronde en deze was voor een aantal teams, een zeer 
spannende. 
Vorige week werden de meiden t/m 17 jaar al kampioen en dit team is afgelopen zondag gehuldigd. 
Maar na afgelopen zondag kunnen we nog meer kampioenen op de zondag verwelkomen.  
 
Dames 1, oftewel, onze good old lady's :), bestaande uit Matthea, Monique, Bianca, Annemarie, Jose, Vera, 
Josien en achter de schermen de geblesseerde Ruerdtsje en altijd spraakzame Natasja, werden na een 
zinderende dag in Oldenzaal kampioen in de 1e klasse. 4-2 winst was noodzakelijk om het kampioenschap 
veilig te stellen en dat werd, op ervaring en routine, na een lange spannende dag, knap binnen gehaald. 
Hulde voor deze dames en op naar de hoofdklasse volgend jaar! 
 
Heren 1 was, net als ons eerste mixteam, al bijna zeker van een kampioenschap. Bij Tepci Apeldoorn werd 
het kampioenschap na een 5-1 zege definitief binnen gehaald. Michiel, Danny, Bas, Bastiaan en Sander zijn 
bezig aan een missie. Hun doel, uitkomen in de 2e klasse, wordt na 2 behaalde kampioenschappen op rij 
volgend jaar werkelijkheid. Wellicht kunnen deze ervaren rotten volgend jaar nogmaals een poging doen 
naar een kampioenschap naar de 1e klasse. 
Heren gefeliciteerd met jullie verdiende kampioenschap!  
 
En dan ons eerste mixteam, DOCUconcept Meppel 1. Zij hadden nog 1 punt nodig om voor de tweede keer 
op rij kampioen te worden. Dat ene punt werd resoluut, zoals gewoonlijk deze competitie, door de sterke 
Elysia binnen gesleept. Het kampioenschap in de 2e klasse was een feit. Een puike prestatie van ons 
vlaggenschip. Vanuit de 2e klasse doorstomen met veel overmacht naar de 1e klasse. In 1997 promoveerde 
MLTC 1 voor het eerst naar de 1e klasse en nu 21 jaar later keren we na jaren hard werken terug in de 1e 
klasse. Een klasse waar een club als MLTC thuis hoort. 
Gefeliciteerd Robin, Jordy, Lars, Daphne, Michelle, Anita en Elysia. Jullie hebben laten zien klaar te zijn voor 
een stap hogerop! 
 
Maar het draait niet alleen om kampioenen. Wat te denken van onze jonkies uit MLTC 3. De 4e klasse zou 
een pittige competitie worden voor dit jonge team. Wellicht te hoog gegrepen voor deze groep. Handhaving 
was een lastig, maar zeer uitdagend doel. Het team groeide naar elkaar toe deze competitie. Er werd 
gestreden en mede door toedoen van coach (in opleiding) Gijs Feij werd door de 6-2 overwinning op 
concurrent NOMI de 4e klasse veilig gesteld. En dat was een zeer goede prestatie. Marek, Vincent, Harald, 
Naomi, Elles, Arianne en playing captain Gijs jullie hebben het super gedaan en ons blij verrast met jullie 
veerkracht. Top gedaan!!! 
 
En wat is het dan mooi om te zien dat bijvoorbeeld Robin uit team 1 gewoon zijn clubliefde toont en de 
laatste mix staat te coachen voor ons 3e team. En dat de supporters zich op de bekende heuvel bij baan 4 
verzamelden en hun kelen schor geschreeuwd hebben om ze over de streep te trekken. Geweldig. Met 
elkaar hebben we er voor gezorgd dat ze dat o zo belangrijke laatste punt binnen gesleept hebben!!! Dit 
maakt competitie spelen in een team voor je clubbie zo mooi. Met z'n allen het verlies dragen en met z'n 
allen de winst vieren. 
 
Maar bij winnaars horen, helaas, ook verliezers. DOCUconcept MLTC 2 had een overwinning nodig in en 
tegen TAM uit Groningen. Flore, Daphne, Twan en Daan hebben onder bezielende leiding van non playing 
captain Anita gestreden tot middernacht om de benodigde punten binnen te slepen. Helaas was het net niet 
genoeg en degradeert team 2 naar de 4e klasse. O.a. blessures en verkeerd geplande vakanties werd dit 
team noodlottig. De vele super tie breaks vielen ook net de verkeerde kant op. Maar aan de andere kant 
moeten we misschien ook concluderen dat de 3e klasse net iets te hoog gegrepen is voor dit team. Alles 
moet mee zitten, ze konden zich geen zwak moment veroorloven en als er dan een zwak moment was werd 
dat genadeloos afgestraft. 
Volgend jaar keihard terug komen en kampioen worden in de 4e klasse is een must en mooie uitdaging voor 
dit team.  
 
  



 

 

 

 
 
Hieronder de uitslagen van alle gespeelde competitiewedstrijden van speelronde 7 en de eindstanden : 
 
DOCUconcept MLTC 1 – Ludica  = 5-3, kampioen! 
DOCUconcept MLTC 2 –  TAM  = 2-5, gedegradeerd 
MLTC 3  –   NOMI  = 6-2, 4e geworden! 
Heren 1  –  Tepci  = 5-1, kampioen! 
Dames 1  –  Oldenzaal = 4-2, kampioen! 
Jongens 1, t/m 17 jaar –    = uitgespeeld, 2e geworden! 
Jongens 2, t/m 17 jaar –  Havelte  = 6-0, 3e geworden! 
Jongens 3, t/m 17 jaar – Apelscha = 0-6, 5e geworden! 
Meisjes 1, t/m 17 jaar –    = uitgespeeld, kampioen! 
Meisjes 1, t/m 14 jaar –   = nog 1 inhaalwedstrijd, staan 3e! 
Jongens 1, t/m 14 jaar – Wezep  = 4-2, 3e geworden!  
 
Al met al van de 11 teams 4 kampioenen, 4 teams in de top 4 en helaas 1 team wat gedegradeerd is. Toch 
een prima resultaat. Daar kunnen we trots op zijn! 
 
Via deze weg wil ik alle supporters, Bob en Dorien, de Technische commissie (Aart en Fokke), Ton en 
Helma van Maanen van DOCUconcept voor het fantastisch aankleden van onze eerste twee teams, alle 
ouders en natuurlijk de spelers bedanken voor een enerverende, zeer boeiende en leerzame competitie. 
 
En natuurlijk niet te vergeten onze Frida! Nog steeds regelt Frida met zeer veel energie en vrolijkheid het 
ontbijt en de lunch voor de hogere teams. Frida, bij deze nogmaals bedankt. We plakken er gewoon weer 
een jaartje achteraan.....tot volgend jaar Frida:)!  
 
En dan nu op naar de toernooien. Volgende week ons eigen Meppel Open. Dat wordt weer een mooie 
onderlinge strijd met spelers die nu niet met elkaar maar tegen elkaar de strijd aan gaan 
 
Sportieve groet, 
Harold 
 
 
  
 


