Messemaker-jeugdteam kwalificeert zich voor NK Teams cat. E
In het Jeugdclubkampioenschap RSB/HSB deed Messemaker afgelopen zaterdag met één jeugdteam mee in de
E-categorie. De week ervoor hadden de Messemaker-teams in de categorieën AB en D weinig eer behaald, maar
voor het E-team waren de verwachtingen toch wat hoger gespannen. De opdracht was om één van de zeven
eerste plaatsen in de eindstand te veroveren (in een deelnemersveld van 15 teams).
De eerste ronde werd meteen tegen facvoriet Klim-Op 1 geloot. Onze jongens moesten er duidelijk nog in komen:
Timo en Jesse speelden (veel te) snel en hadden beiden al na enkele minuten verloren. Yuko hield het langer vol
maar moest in het eindspel toch buigen voor zijn tegenstandster. Lennart had daarentegen keurig gespeeld en een
goede stelling opgebouwd, maar accepteerde op een gegeven moment toch maar het tweede remiseaanbod van
zijn tegenstander.
Na deze forse nederlaag wist begeleider Keni de moraal van het team d.mv.v. een voetbalpartijtje weer op te
klrikken, en mede omdat Messemaker – dankzij het Zwitsers systeem - nu tweemaal een relatief zwakke
tegenstander kreeg, deed Messemaker tweemaal een walk-over met 4-0. Ook de ronde daarna werd de goede
vorm vastgehouden met een 3-1 winst op het eerste team van Kralingen.
Zo stond Messemaker na 4 van de 9 ronden op een tweede plaats! In ronde 5 kreeg het team het sterke Promotie
als tegenstander. Het werd na een snelle nederlaag van Timo en een even snelle overwinning van Jesse
uiteindelijk een benauwd 2-2 gelijkjspel, dankzij een heldendaad vanYuko die een slecht eindspel nog wist te
winnen. In de ronde erna deed het team het nog beter met een 3-1 winst op Spijkenisse, waarmee Messemaker
opnieuw tweede stond.
In de laatste drie ronden begonnen de spelers tekenen van vermoeidheid te vertonen. Tegen SHTV werd
roemloss met 3-1 verloren, tegen het minder sterke Bibby Fischer werd gelukkig nog wel (met wat geluk) met 3-1
gewonnen. Daarmee was een plaals bij de eerste 7 vrijwel zeker, en na een 3-1 nederlaag tegen Klim-Op 2 in de
laatste ronde bleek het team fraai als vierde te zijn geëindigd. Dat betekent een ritje naar Zuid-Scharwoude op 13
mei, waar dan het NK voor E-teams gespeeld gaat worden.
Peter Scheeren

Het Messemaker-team, v.l.n.r:
Lennart, Yujo, Jesse, Timo

Yuko krijgt een extra medaille
als topscoorder: 8 uit 9!

Voetballen tussen de ronden
door met meester Keni

