Scheidsrechters domineren wedstrijd Atomium HA - HARO HA.
Scheidsrechters verdienen respect en commentaar op hen is in principe uit den boze. Dat is een
gegeven en ik kan me daar geheel in vinden. Scheidsrechters maken het spelen van wedstrijden
mogelijk en we mogen blij zijn dat er nog mensen zijn die wedstrijden willen leiden. Een wedstrijd
leiden is ook geen gemakkelijke opgave. Iedereen maakt fouten en als een scheidsrechter dat doet,
kan dat soms heel vervelend uitpakken. Er zijn echter wedstrijden waarbij ik denk dat het beter is als
teams zelf de leiding overnemen vanwege de bedroevende arbitrage. De wedstrijd afgelopen
zondag van Atomium HA tegen HARO HA was er één van.
De jongens van HARO hebben te maken met een dip in de prestaties. Het team slaagt er momenteel
niet in om hun potentie om te zetten in wedstrijdwinst. Na het verlies vorige week tegen SIttardia
was de ploeg dan ook gespitst op de winst tegen stadgenoot Atomium. Er werd zeer gefocust
begonnen aan de wedstrijd maar HARO wist de eerste aanvallen niet in winst om te zetten.
Atomium kon dat duidelijk wel en kwam na een paar minuten op een voorsprong van 2 doelpunten.
HARO maakte er snel 2-1 van: de wedstrijd was op gang. Al snel bleek dat de scheidsrechters niet
echt kijk hadden op het spel en dat zij een hele grote stempel gingen drukken op het verloop van
deze wedstrijd. De strijd ging gelijk op alhoewel HARO toch wel behoorlijk wat kansen miste. De rust
werd ingegaan met 16-14.
In de tweede helft nam Atomium voortvarend de leiding en de eerste 15 minuten van de tweede
helft stond Atomium de gehele tijd voor. De invloed van de scheidsrechters werd steeds groter
waarbij het opviel dat zij met enige regelmaat de “adviezen” van het Atomiumpubliek opvolgden.
De irritatie in het HARO-kamp nam steeds meer toe wat het spel in de tweede helft niet ten goede
kwam. Meerdere keren stond het team in ondertal - twee keer zelfs met slechts 4 veldspelers -. Een
grote verbetering was ten opzichte van de vorige wedstrijden was dat er dit keer door HARO echt
geknokt werd voor de winst. Door hard te werken in de verdediging en door een aantal mooie
aanvallen werd de schade in ondertalsituaties beperkt. HARO kwam van een achterstand van 5
punten knap terug tot 31-30 waarop opnieuw het scheidsrechterskoppel een twijfelachtige beslissing
nam en dat bleek voor HARO de genadeslag. Eindstand 33-31 voor Atomium.
Natuurlijk zijn het niet de scheidsrechters geweest die verantwoordelijk zijn voor het verlies van
HARO. Wanneer de jongens in de eerste helft beter hadden afgerond en er een aantal ongelukkige
tegengoals niet was gevallen, was de voorsprong zodanig geweest dat de slechte arbitrage veel
minder invloed had kunnen uitoefenen op wie uiteindelijk de punten mee naar huis zou nemen.
Doelpunten: Zeno 8, Jorne 6, Bram 4, Nick 3, Dennis 3, Virgil 2, Thom 2, Christiano 2, Tim 1
A.s. zaterdag speelt HARO om 18 uur in de Haastrechtstraat tegen de Tachos/Witte Ster-combinatie,
de huidige nummer 2. De jongens zullen er alles aan doen om er een goede wedstrijd van te maken
en de punten in Rotterdam te houden. Aanmoedigen mag natuurlijk altijd!

