Eenvoudige ruime overwinning HARO HA op BFC.
Ondergetekende had last van storingen in het treinverkeer (geen herfstblaadjes
dit keer maar voor de verandering werkzaamheden) en kwam daardoor pas in
de sporthal aan bij het aanvangssignaal van de wedstrijd HARO HA tegen BFC
om te zien hoe BFC direct het eerste doelpunt van de wedstrijd maakte meteen
gevolgd door twee doelpunten van Virgil. De jongens van BFC - hekkensluiter in
de competitie met 0 punten - waren vroeg opgestaan om op deze
zondagochtend tegen onze jongens aan te treden. Het werd een sportieve pot
waarin al heel snel bleek dat ook HARO veel te sterk was voor BFC. Het was dat
het verdedigen bij HARO in het begin van de wedstrijd niet vlekkeloos verliep
waardoor BFC nog enigszins kon blijven aansluiten, maar naarmate de
wedstrijd vorderde nam HARO een steeds grotere voorsprong. BFC liet zien
over een goede mentaliteit te beschikken want de spelers bleven de gehele
wedstrijd fanatiek doorspelen. De BFC- coach probeerde door een aangepaste
dekking (terug naar de 6-0) de gaten op de cirkel te voorkomen, maar ook daar
hadden de HARO-boys een antwoord op: schoten op afstand. Breaks met een
veelvuldig scorende Virgil (meerdere malen met mooie, lange, zuivere passes
aangespeeld) deden de rest. De rust werd ingegaan met 21-10 voor HARO.
Wessel had na 20 minuten in de eerste helft de plek ingenomen van Sven, maar
hij had in het eerste deel van de tweede helft niet veel te doen. Waar HARO in
15 minuten ca. 14 doelpunten wist te scoren, kon BFC pas halverwege de
tweede helft weer een doelpunt maken. Christ-Jan nam de zaken vervolgens
waar in het doel en HARO ging voortvarend verder. Eindstand 43-14. Bram (nog
steeds herstellende van enkelblessure) mocht even het veld in om een pingel te
nemen en Christ-Jan scoorde het laatste doelpunt met een vrije worp. Boy vorige keer goed voor het 30ste doelpunt (de taart was heerlijk!) - scoorde deze
wedstrjd het 30ste èn 40ste doelpunt (weer taart en een rondje cola :-) ). Bij deze
de scheidsrechters bedankt voor het goed leiden van de wedstrijd en natuurlijk
ook een dank je wel voor onze vaste dweiler Thierry (gezellig dat je er weer bij
was!).
Doelpunten: Tim 11, Boy 10, Virgil 9, Jorne 4, Sebastiaan 3, Ques 2, Zeno 1,
Thom 1, Bram 1, Christ-Jan 1
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