HARO HA maat te groot voor Ventura HA
Twee weken geleden was er thuis van Sittardia met mooie cijfers gewonnen en na een week rust
moesten de jongens aan de bak in Schiedam tegen het thuis harsloze spelende Ventura. De vraag
was natuurlijk of de jongens geleerd hadden van de wedstrijd zonder hars tegen Tachos. Er was in
ieder geval ter voorbereiding harsloos getraind. Tijdens de warming-up stelde Ventura ballen
beschikbaar om in te gooien, zodat de zaal inderdaad echt van hars verschoond bleef.
Pechvogel Dennis - door een tijdens de training opgelopen enkelbreuk “mag” hij ruim zes weken in
het gips rondlopen - kwam kijken en op de bank zaten ook supporters Thierry en Luca. De laatste
kwam zijn broer Christiano aanmoedigen die - geheel niet onverdienstelijk - meedeed in plaats van
de afwezige Sebastiaan.
HARO begon wat rommelig met een te traag baltempo waardoor de bal eenvoudig te onderscheppen
was. Dit leidde ertoe dat Ventura in eerste instantie een kleine voorsprong kon nemen tot 3-1. De
jongens van HARO vonden toen dat er genoeg ingespeeld was en begonnen aan een overtuigende
wedstrijd waarin ze lieten zien een te sterke partij te zijn voor Ventura. Het was een wedstrijd waarin
- zeker in de eerste helft - de opbouwers veel druk zetten zodat de hoeken en cirkel goed
vrijgespeeld werden met vele doelpunten als resultaat. Met name Zeno was goed op dreef (met 10
doelpunten topscorer van deze wedstrijd). Maurice was in de pauze niet ontevreden (9-21
ruststand), maar de verdediging kon nog wel iets feller. De drie keepers (ieder keepte ongeveer 20
minuten) lieten zien niet voor niets in het goal te staan. Wessel wist het goal zelfs 18 minuten geheel
leeg te houden en hield opnieuw koelbloedig met één uitgestoken hand een break. Halverwege de
tweede helft zakte de concentratie van HARO wat in waar Ventura met een paar doelpunten goed
van wist te profiteren, maar de overwinning van HARO kwam geen enkel moment in gevaar. De
jongens hebben laten zien ook zonder hars te kunnen handballen met goed samenspel en een
attente verdediging. Eindstand 19-33.
Doelpunten: Zeno 10, Virgil 6, Thom 4, Tim 4, Bram 3, Jorne 3, Ques 2, Christiano 1
12 november speelt HARO HA om 18 uur thuis in de Haastrechtstraat tegen Bevo. Misschien leuk om
deze wedstrijd te komen kijken in combinatie met de wedstrijd van de heren HARO (aanvang 20 uur)
tegen de reserves van Aalsmeer? Supporters zijn meer dan welkom!

