Gemiste kansen overtreffen slecht handbal
Jongens A van HARO traden afgelopen zondag in Weert aan tegen het voor HARO zo goed als
onbekende Rapiditas. Geen idee dus wat de boys te wachten stond. Met een enigszins gehavend
team Sebastiaan afwezig - competitieverplichting bij EMM -, Dani - al langere tijd afwezig vanwege
stage -, Jorne - gaf de voorkeur aan een toernooi met Houten -, Dennis en Bram - beiden
geblesseerd.) begon om 13 uur de wedstrijd. Door het beperkte aantal spelers besloot Bram het er
op het laatste moment toch op te wagen en speelde uiteindelijk met een flink ingetapete enkel in de
tweede helft ongeveer 20 minuten mee. Ook keeper Christ-Jan werd met geblesseerde, tevens
ingetapete, pols als veldspeler ingeschakeld en het kan niet anders gezegd worden dat hij keihard
heeft gewerkt.
Het werd uiteindelijk een tenenkrommende wedstrijd: in het begin zat het verdedigend niet goed
dicht - ondanks goed keeperswerk van Wessel - waardoor onnodige doelpunten vielen. Want
Rapiditas liet verre van goed handbal zien en des te treuriger was het niveau van HARO. Vooral in de
afronding lieten de jongens het afweten. Rapiditas liet fysiek, maar technisch zwak handbal zien. Het
was echter in de afronding duidelijk effectiever. De komende wedstrijden zal HARO met een hoger
baltempo in de aanval moeten gaan spelen, de doelgerichtheid moeten verbeteren en zal de
verdediging beter dicht gehouden moeten worden anders zullen er nog meer onnodig verloren
wedstrijden volgen. Dit team kan veel beter, heeft dit ook laten zien, maar zal veel consistenter
moeten gaan handballen om in de top van de jeugddivisie mee te kunnen blijven draaien. Een
compleet team zal daar ongetwijfeld ook bij helpen. Uitslag 26-20 in het voordeel van Rapiditas.
Positief nieuws: Bram zijn enkel heeft het goed gehouden en Mike Schwencke komt na een ernstige
knieblessure met ingang van de komende week weer trainen. Welkom terug!
Doelpunten: Boy 8, Zeno 6, Ques 3, Bram 2, Thom 1

