HARO A gaat te laat handballen: de punten blijven in Arnhem .
Een afgeslankt HARO A team (afwezig waren Zeno - speelde mee bij de HARO heren -, Dani - al
enkele weken afwezig vanwege stage voor zijn opleiding-, Bram en Dennis - beiden geblesseerd-) met
gelukkig wel weer Boy (na een langdurige knieblessure geheel hersteld) en Christiano (als B-speler
meegekomen) trad afgelopen zaterdag aan tegen de A-jongens van AES Arnhem, dat tot afgelopen
zaterdag ongeslagen bovenaan stond. Het kon dus wel eens spannend worden. Het eerste doelpunt
was voor Arnhem gevolgd door mooie doelpunten van Virgil en Tim, waarna het de eerste tien
minuten gelijk opging. Daarna kwam de kentering: de snelheid en doelgerichtheid in de aanval bij de
HARO-jongens was van onvoldoende niveau, waardoor foute passes direct door Arnhem afgestraft
werden met succesvolle breaks. Er waren wel degelijk leuke acties te zien, maar HARO liet in het
algemeen te langzaam en rommelig spel zien waardoor de pauze werd ingegaan met een in mijn
ogen onnodige achterstand: 18-14.
De tweede helft werd voortvarend begonnen door Tim die met zijn lange armen de bal achter de
doellijn legde en Wessel die een pingel stopte: 18-15. Het was echter van korte duur en Arnhem wist
goed uit te lopen tot maar liefst acht punten verschil. Opnieuw werden slordigheden in de HAROaanval genadeloos met breaks afgestraft. En zo kon het zijn dat ongeveer 10 minuten voor het einde
van de wedstrijd de stand op 29-21 stond. Dat was het moment waarop met name een zeer sterk
spelende Boy en invaller Christiano het nu toch echt wel genoeg vonden en aan enig eerherstel
begonnen te werken. Zij waren samen goed voor de laatste negen laatste doelpunten van HARO met
prachtige, goed doorgezette acties zodat de stand uiteindelijk beperkt werd tot een verschil van drie
punten, een verdiende winst van Arnhem op een HARO dat veel te laat op gang kwam. Eindstand 3330.
Doelpunten: Boy 10, Tim 9, Christiano 3, Ques 3, Virgil 3, Thom 2

