Stokje tijdelijk overgedragen!
Na het verlies vorige week zondag bij Tachos stond vandaag de thuiswedstrijd tegen
Sittardia op het programma. Aanvang 18.00 uur. Oef hoe gaan we dat doen met het eten
omdat na de wedstrijd de HS spelen en we dus niet naar huis gaan. Opa en oma willen ook
graag komen kijken en die kun je ook niet met een lege maag naar huis sturen. Conclusie wij
eten om 17.15 uur nadat Sven is afgezet en Sven eet daarvoor nog wat lichts.
We haasten ons en komen binnen als de wedstrijd net begonnen is. De boys staan 1-0 voor,
lekker dat is een betere start dan vorige week. In het zuiden is de herfstvakantie begonnen
en Bram en Jorne waren er vandaag niet bij evenals Karin en Maurice. Christiano is
aangeschoven vanuit de B. We hadden 3 wissels waarvan 2 keepers 🙃. Danny en Pascal
coachten vandaag en Dennis kon vandaag gelukkig weer naast Boy op de reservebank
plaats nemen.
De jongens speelden stukken beter dan vorige week en stonden dan ook nagenoeg de
gehele wedstrijd voor. Zeno stond lekker op de cirkel en wist van tijd zijn rugzak van zich te
ontdoen. Sebastiaan wat jammer dat je niet meer richting doel speelde, je had zo vaak een
open schotkans. Tim was weer ouderwets vanuit de hoek. Thom zijn conditie werd goed
getest en wist er aan het einde van de wedstrijd met een paar mooie onderhandse schoten
de keeper flink te verrassen. Virgil had wat pech vandaag, mooie uitgespeelde kansen
kwamen keihard terug van de paal. Ques de harde werker, top jongen! En Benjamin
Christiano stond tegen grote jongens. Dan zie je goed het krachtsverschil maar hij weerde
zich kranig. Wat betreft de keepers, wessel startte in het doel, na 20 minuten bleek zijn
bloedspiegel niet helemaal goed te zijn en loste Sven hem af. De eerste bal pareerde hij
gelijk dat was lekker. Hij heeft een goede wedstrijd gekeept en daarmee bijgedragen aan de
33-24 overwinning. CJ is gespaard voor de wedstrijd van HS1 maar heeft uiteindelijk wel een
pingel naast gekeken.
Jongens de komende 2 weken er weer lekker tegen aan met de trainingen en ga op dezelfde
voet verder als vandaag de volgende wedstrijd dan kan het een mooi seizoen worden!
Groetjes Angelique
P.s. Karin neem jij het stokje volgende week weer terug?

