CUP KOORTS BIJ
Wij zijn aanbeland in de laatste fase van het Zwaluwen Jeugdbeker (de KNVB-Beker
voor Jeugdteams).
Onze JO9-1 (F1) speelt woensdag 10 mei de halve finale in en tegen Herten (SHH).
Dit beloofd een zeer spannende wedstrijd te worden want in de reguliere
competitie hebben de twee ploegen elkaar geen duimbreed toegegeven. In totaal
vielen er 15 goals, verdeeld als 7-8!
Spelers van JO9-1, Paul & Joessef: heel veel succes!!! Aan alle supporters: heel veel
plezier!!
Ook andere MMC teams wisten ver te geraken in het toernooi. JO15-2 haalden de
achtste finales maar daarin moesten de mannen van Najib, Henk, Huub en Dylan
hun meerdere erkennen in Meijel C1. Het was een spannende wedstrijd, maar meer
zat er voor MMC niet in.
Onze JO11-3 bereikte de kwartfinale waarin zij het moesten opnemen tegen SNA 1.
Alleen al in de eerste helft had SNA alle geluk van de wereld. Er zat niet 1 engeltje
op hun lat maar een compleet dozijn. Het team van Germain, Khadar en Martijn
heeft met opgeheven hoofd het toernooi verlaten!
Ook de JO11-1 bereikte de kwartfinale. Daarin stonden zij tegenover UDI'19 uit
Uden. Een zeer grote club wiens 1e team Derde divisie speelt. Onze jongens hebben
hun huid zeer duur verkocht maar uiteindelijk was UDI'19 een maatje te groot.
Na afloop was er wat ophef. Loek die een prima wedstrijd
floot moest de uitslag invullen. Hier gaan 2 verhalen in het
rond. In het 1e verhaal heeft Loek geprobeerd MMC toch
een ronde verder te helpen. In het 2e verhaal vergiste hij
zich, de wedstrijd zou eerst in Uden worden gespeeld
maar werd in overleg in Weert gespeeld, dan is de
thuisploeg de uitploeg als u begrijpt wat ik bedoel.......
Hoe dan ook: spelers van E1, Mark, Dennis en Pieterjan, proficiat met jullie
prestaties
Namens de MMC Jeugdcommissie,
Bert van Pelt

