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Competitie dag nr 4 
 
 
De afgelopen 2 weekenden werd er op de zondag geen competitie gespeeld. Afgelopen zondag mochten we 
weer aan de bak. Het beloofde een spannende dag te worden voor met name onze 3 mixteams. 
DocuConcept Meppel 1 speelde tegen Domstad uit Utrecht, de huidige nummer 2 op 1 punt van ons 
“vlaggenschip”. Een heuse kraker dus. Maar wat waren we wederom oppermachtig. Met maar liefst 7-1 werd 
de nummer 2 aan de kant geschoven en staat ons eerste team fier aan kop in de 1e klasse met 6 punten los 
van de nummer 2. Komende zondag komt de hekkensluiter Ready Oldenzaal op bezoek en gaan we weer 
op jacht naar een dikke overwinning! 
Wat zou het ongelooflijk knap zijn als we met onze eigen spelers weer een stap hoger kunnen zetten naar 
de hoofdklasse! 
 
DocuConcept Meppel 2 kreeg de nummer 1 Veracket uit Groningen op bezoek. Dit team staat met een 
ruime voorsprong van 5 punten op kop in de 3e klasse. Winst was dus noodzakelijk. Na de 1-3 achterstand 
zat er niet meer in dan een zwaarbevochten 4-4. Het kampioenschap zit er nog steeds in, maar dan moeten 
de laatste 3 wedstrijden overtuigend gewonnen worden om zo de achterstand op Veracket te verkleinen of 
zelfs in te lopen. Veracket krijgt de sterkere tegenstanders nog, dus er liggen zeker nog kansen voor ons 2e 
team. 
 
Stad & Esch Meppel 3 is ongelooflijk goed gestart deze competitie en afgelopen zondag stond er eindelijk 
een serieuze tegenstander tegenover dit team, Borne. Het werd een pittige dag, 1-3 achter en ook ons 3e 
team sleepte er nog een knap gelijkspel uit. Ook team 3 heeft alles nog in eigen hand! 
 
Dames 1 stond eigenlijk op een kansloze achterstand voor een kampioenschap....dachten ze. Ugchelen 
stond 5 punten voor, verloor geheel onverwachts afgelopen zondag en komende zondag kunnen onze 
dames tegen deze concurrent bij winst het verschil terug brengen tot 1 punt of wie weet gaan ze bij een 
super dag hun concurrent voorbij streven in deze poule! 
Heren 1 gaat nog een zware competitie tegemoet. Er werd helaas verloren van ‘t Melkhuisje uit Hilversum. 
De komende weken zal er geknokt moeten worden om degradatie te voorkomen. 
 
Jeugd 1 t/m 17 jaar heeft wederom goede zaken gedaan door te winnen met 5-1 van Cream Crackers. Hun 
concurrent blijft in deze poule Stadshagen waartegen ze de laatste dag moeten spelen! 
Jeugd 2 en 3 t/m 17 jaar uitkomend in dezelfde poule staan bovenin. Helaas hielp het 3e jeugdteam de 
concurrent (TC De Weide)  in het zadel door te verliezen met 1-5 van de, zoals het nu lijkt, de grootste 
concurrent van ons 2e in deze pittige poule. De Weide gaat aan kop gevolgd op 1 punt door ons 2e 
jeugdteam. Het lijkt er in deze poule ook op dat de laatste zondag tegen De Weide wordt bepaald wie er 
kampioen gaat worden! 
 
Jongens 1 en jongens 2 t/m 14 jaar doen het erg goed in de 2e klasse. Beiden gaan aan de leiding. Jongens 
1 zelfs met een voorsprong van 7 punten op de nummer 2 en jongens 1 met een voorsprong van 3 punten 
op de nummer 2….ze liggen op kampioenkoers! 
 
Meisjes 1 t/m 14 jaar delen hun koppositie met TC Runa uit Ruinen. De laatste dag (26 mei) lijkt 
doorslaggevend te worden. Dan zal er gestreden moeten worden tegen dit meisjesteam uit Ruinen. 
Meisjes 1 t/m 17 jaar hebben het nog steeds erg lastig. Een aantal meiden spelen voor het eerst competitie, 
maar ook afgelopen zondag gingen ze strijdend ten onder. De 6e zondag tegen de nummer laatst TC 
Voorwijk uit De Wijk kunnen er punten gepakt worden. 
 
Zondag aanstaande gaan we weer verder. DocuConcept Meppel 1 speelt wederom thuis, natuurlijk met vele 
andere teams. Hopelijk kunnen we jullie wederom begroeten langs de banen of op het terras van onze 
mooie club!   
  
Groet, 
 
Harold 
 
  



   
 
 
Mix 3, Stad & Esch team 3 
 
Deze keer moesten wij spelen tegen Borne. Annemart ging dit keer met ons mee ter versterking. Naast 
Annemart gingen Arianne, Marek en Vincent (ondanks zijn examens) mee. Borne is de koploper is onze 
competitie dus het was een belangrijke speeldag. 
 
De dag begon helaas met een kleine discussie over of Annemart mee mocht spelen omdat ze al vaker dan 3 
keer mee had gedaan in een hogere klasse volgens de super sympathieke en sportieve Lawrence van de 
tegenstanders, maar volgens onze TC kon het en dus zijn we gewoon gaan spelen onder protest van de 
tegenstanders. 
 
Annemart stond goed aanvallend op de baan en pakte ons eerste puntje van de dag met 6-1 6-2. Arianne 
had het een stuk lastiger met haar partij. Ze heeft hard gestreden maar helaas greep ze net naast de winst, 
en verloor ze met 3-6 4-6. De heren hadden ook moeilijke tegenstanders. Vincent verloor de eerste set met 
0-6, maar herpakte zich daarna nog goed en maakte nog 3-6 van de tweede set. Marek had een lange, 
zware wedstrijd met veel hele lange rally’s, helaas ook daar na hard vechten verloren met 5-7 3-6. Na de 
enkels dus een tussenstand van 1-3. 
 
Na even uitrusten konden de dubbels de baan op. De damesdubbel was een lange en spannende partij, 
maar werd toch gewonnen met 6-1 4-6 11-9. De herendubbel beloofde een moeilijke pot te worden. De 
tegenstanders waren helaas iets te sterk en gingen er met de winst vandoor met 1-6 2-6. Tussenstand 2-4. 
 
De mixes waren nu erg belangrijk omdat er voorkomen moest worden dat de tegenstanders er met de winst 
vandoor zouden gaan. Vincent en Arianne speelden een goede partij en wonnen de mix met 6-4 6-4. 
Annemart en Marek hadden een spannende partij, maar wonnen deze gelukkig met 7-6 4-6 10-7. 
 
Na wat discussies, onenigheden en een hele boel processierupsen die in de bomen zaten, toch een 
geslaagde dag met een gelijke stand van 4-4 tegen de koploper! 
 
 
Marek 
 
 
 
 
Verslag De  Wildsangh 1- Meppel 2 
 
We vertrokken om 9.00 uur richting Nunspeet. We gingen meteen om 10.00 uur met 4 enkels de baan op. 
Stefan won met 6-1/6-0, Thomas met 6-1/6-0, Sam met 6-0/6-0 en Jorn met 6-0/6-0. De enkels waren 
allemaal binnen 20 minuten gespeeld. Daarna gingen we gelijk door met de dubbels. Stefan en Jorn wonnen 
weer met 6-0/6-0 en Thomas en Sam ook met 6-0/6-0. Ook die waren zo klaar en waren om 12.00 uur 
alweer in Meppel terug. We hadden geen tegenstand jammer genoeg, maar wel 6 punten binnen gehaald! 
 
Gr. Stefan Keur 
 
 

Wedstrijdverslag Jongens 1, 10 t/m 14 jaar  

We zijn zondag met het tennisteam naar De Pelikaan in Zwolle geweest.  
We hebben 6 wedstrijden gespeeld en hebben alles gewonnen.  
Omdat Daan een blessure had moest Hille de singel spelen.  
Mathijs en Max waren een dubbel en Sil en Daan.  
We gaan ons best doen voor het kampioenschap!  

Max Hanewald  

  



   
Dames 1 

Vandaag alweer de vierde competitiedag en dat betekent dat we over de helft zijn ;( Heerde kwam bij ons op 
bezoek. Na het ontvangst konden we beginnen met de dubbels. Ebeline en Wies hadden een moeilijke 
wedstrijd en deze uiteindelijk ook verloren: 7-6 4-6 6-10. Babeth, die voor het eerst weer mee speelde na 
een lange blessure, en Madeleine hadden het ook alles behalve makkelijk. Gelukkig konden zij, na al 2 tie-
breaks te hebben gespeeld, de supertie-break wel naar zich toe trekken: 7-6 6-7 10-7. Toen gingen Puck en 
Wies de baan op. Wies speelde goed, helaas heeft zij wel verloren: 6-7 0-6. Puck speelde een goede 
wedstrijd tegen een goede tegenstander. Dit resulteerde uiteindelijk ook in winst: 6-4 6-4. Tussenstand is nu 
2-2. Ebeline had ook een leuke wedstrijd. De eerste set verloor zij, in de tweede set met 2-5 achter en toch 
nog gewonnen: 3-6 7-6 6-0! Madeleine stond ondertussen ook op de baan. De eerste set won zij met 6-4. In 
het begin van de tweede set heeft de tegenstander opgegeven wegens een polsblessure, erg jammer. 
Eindstand is 4-2 voor Meppel. De nummer 1 in onze poule heeft punten verspild en daarom hebben wij nu 
nog hoop voor het kampioenschap. Volgende week is dan ook een belangrijke dag voor ons!  
 
Madeleine 
 
 
 
Cream Crackers- MLTC 1 11 t/m 17 1e klasse 

Onderstaand maar even een wedstrijdverslag van de 6 wedstrijden gespeeld in Groningen tegen de jongens 
van Cream Crackers: 
  
We trapten af met 2 enkels en wel die van Ynze tegen GeertJan Nijborg, de kopman van het jonge team (11 
& 12 jarigen) van Cream Crackers 1. 
Ynze moest even op gang komen want hij keek eerst tegen een achterstand aan maar de vechtjas die Ynze 
is kwam sterk terug van een 5-4 achterstand en scoorde 3 games op rij zodat hij de 1e set binnensleepte. 
Dat verlies was voor de tegenstander een dermate grote deuk in het moraal dat de 2e set vrij moeiteloos 
door Ynze werd gewonnen met 6-0. 
Willem was ondertussen begonnen tegen Darren, ook al zo’n jonge technisch begaafde speler van Cream 
Crackers. In de eerste set liep Willem achter de feiten aan en ging de set met 6-2 verloren. 
De tweede set kwam Willem weer op stoom en speelde met weinig fouten naar de winst van de 2e set met 
7-5.  
Een beslissende 3e set was nodig en toen bleek Willem toch zijn kruid wat te verschoten te hebben & de 
tegenstander was vastbesloten de wedstrijd niet te laten lopen.  en speelde gedecideerd naar een 6-1 
overwinning en dus ook de wedstrijd. Tussenstand dus 1-1. 
Tieme was de volgende speler die het fijne gravel mocht betreden. Zijn tegenstander Coert kon de balen 
goed hard raken maar maakte ook veel fouten. Door rustig te blijven spelen en zijn eigen fouten te beperken 
won Tieme in 2 sets met 6-2 & 6-3. 
Als laatste enkelspeler mocht Kees de baan op tegen zijn medebrugklasser Robin. Wel een klop kleiner 
trouwens die Robin maar ook wel veel techniek in huis maar combineerde die techniek met te veel fouten 
waardoor Kees ook in 2 sets de overwinning voor MLTC binnenhaalde. 
  
Tussenstand 3-1 voor MLTC. 
  
Dat betekent dat de dubbels voor de laatste 2 punten konden zorgen. Ynze en Tieme speelden tegen 
GeertJan en Darren.  
In de eerste set liep het zo gemakkelijk voor het MLTC duo dat ze snel een 6-1 winst konden bijschrijven. 
Dat dan de gemakzucht toeslaat en een dip wordt gecombineerd met veel fouten leidde tot een spannende 
2e set waarin door het MLTC duo 6 setpoints werden weggewerkt en 
terug werd gekomen naar 5-5 maar na serviceverlies van MLTC maakte het Cream Crackers duo er toch 7-5 
van. 
De beslissende supertiebreak kwam uiteindelijk toch met 10-5 bij het MLTC duo terecht zodat we al op 1-5 
waren aanbeland. 
  
Het laatste dubbel kwam voor rekening van Willem en Kees. De tegenstanders waren echt een maatje te 
klein en met af en toe zeer sterk serveerwerk van Willem en de mooie diepe ballen van Kees werd het 
tweemaal 6-1 voor MLTC. 
De overwinning ging dus met 1-5 mee naar Meppel zodat na dit wedstrijdweekend we (MLTC)  bovenaan de 
ranglijst staan. 
  
  
Groet, 
  
Johannes Dongstra 
 


