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Door Philip Kooke  
 

MOP MD6 gaat voor 
winst 

Laatste nieuws!  
 

Het meisjesteam van MOP onder 12, MD6 

gaat voor de volle winst, thuis in de kraker 

tegen Udenhout MD2. Afgelopen zaterdag 

is heel Vught in beroering gebracht door 

het goede en spactaculaire spel van meisjes 

MOP D6. Helaas heeft dit prachtige 

hockey nog niet kunnen leiden tot de volle 

winst in de wedstrijd tegen Were Di MD5. 

Met de komst van de reuze salamander is 

er een flinke impuls gegeven aan de toch al 

positieve mindset van de dames. 

“De dames zijn op stoom” aldus de 

voorzitter van MOP. “dit gaat ongetwijfeld 

leiden tot winst in de volgende wedstrijden 

en een mooie positie op de ranglijst”  

Aankomende zaterdag is die belangrijke 

wedstrijd tegen Udenhout MD2, de derby 

van de Meierij! Het belooft een waar 

spektakelstuk te worden! Kosten nog 

moeite worden gespaard om het toch al 

goed presterende team naar nog hogere 

hoogtes te brengen. Door de club wordt 

reeds gewerkt aan de voorraad ranja en  

bitterballen. Vanuit MC Donalds is gezorgd 

voor voldoende Happy Meals!  

Zaterdag is dit ware spektakelstuk gratis te 

aanschouwen om 08:30 bij Ons Buiten in 

Vught. De verwachting is dat er erg veel 

toeschouwers aanwezig zullen zijn. De 

commisaris van de Vughtse Politie geeft aan 

dat, als u een mooie plek wilt bemachtigen, 

vroeg aanwezig zijn aan te raden is. “het 

belooft een chaos te worden op de wegen 

richting MOP”  

Schijnbaar wordt er ook al gewerkt aan 

spandoeken, toeters en andere middelen 

om de sporthelden gedurende de wedstrijd 

aan te moedigen.  

Ondertussen houdt de leiding van het 

sterrenteam het hoofd koel. Zowel Richard, 

Ruud als Michiel geven aan altijd 

vertrouwen te hebben gehad in de prestaties 

van de D6. “het harde werken wordt 

beloond” en: “onze rol is beperkt, 

uiteindelijk moeten de speelsters het laten 

zien op het veld”. Deze bescheidenheid 

kenmerkt zowel het team als begeleiding.  

Wedstrijd: MOP onder 12, MD6 – 

Udenhoud O12 MD2,  zaterdag 08:30 

Locatie: Bergenshuizen, De Bus 2, 5262 

LV Vught 

 

   

 

 

 

Afgelopen zaterdag is het team van MD6 ondersteund door een heuse, reuze salamander.   

 

Door Tom Egbers  

 

Ten Hag met goed gevoel de winterstop in: 
United wint door goal in blessuretijd 

Erik ten Hag is zondag met Manchester United met de schrik 

vrijgekomen tegen Fulham  

Met WK-ganger Tyrell Malacia opvallend 

genoeg als rechtsback en Donny van de 

Beek op de bank kende Manchester 

United nog een goede start op Craven 

Cottage. Christian Eriksen gleed in de 

veertiende minuut zijn eerste doelpunt voor 

United binnen. De Deen speelt sinds 

afgelopen zomer voor de ploeg van Ten 

Hag. 

Na een half uur spelen verzuimde 

Manchester United de wedstrijd in het slot 

te gooien. Anthony Martial stuitte een-op-

een op Fulham-doelman Bernd Leno en 

Eriksen schoot van dichtbij net naast. 

United kreeg in de tweede helft de rekening 

voor de gemiste kansen. Bruno Fernandes 

hield een hoge pass onverwachts binnen, 

waarmee hij onbedoeld een uitbraak van 

Fulham lanceerde. Malacia was uit positie 

en zag voormalig United-speler Daniel 

James de 1-1 binnen schieten. 

 

 

 

 

 

 

In de slotfase ontsnapte United aan een 

achterstand. David de Gea redde bekwaam 

op een fraaie omhaal van João Palhinha en 

James zag zijn kopbal net over het doel 

zeilen. Het bleek een gouden redding van 

De Gea, want in de 91e minuut maakte 

United de winnende 1-2. De achttienjarige 

invaller Alejandro Garnacho klopte zijn 

tegenstander op snelheid en werkte 

eenvoudig binnen. Erik ten Hag: “fijn dat 

we dit realiseren maar dit alles staat in schril 

contrast met hetgeen er bij MOP MD6 

gebeurt natuurlijk”  

 


