Goed spel HARO HA niet beloond
Afgelopen zaterdag zou een pittige wedstrijd worden waarin de jongens HARO HA vol aan
de bak zouden moeten. Wisselend spel in de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd
dat plaatsing voor het NK niet meer vanzelfsprekend is en winst tegen BEVO zou de
mogelijkheid tot plaatsing meer zekerheid geven.
Maurice stelde dan ook dat er vanaf het begin met volle concentratie gespeeld moest
worden en bij voorkeur zonder technische fouten. De concentratie was er zeker en met
Sven in het doel en Nick (fijn dat je kon meedoen!) op de rechterhoek, Virgil op de
rechteropbouw, Bram in het midden, Jorne en Tim respectievelijk op de linkeropbouw en
linkerhoek en Ques op de cirkel begonnen de jongens voortvarend met een doelpunt van
Tim. De gelijkmaker volgde snel en na een doelpunt van Bram werd de eerste pingel voor
BEVO gegeven. 2-2. Na opnieuw een doelpunt van Bram en de gelijkmaker van BEVO
kregen Bram, Ques en Jorne een 2-minuten tijdstraf. Bram werd door een zeer
emotionele BEVO-speler bij zijn keel gegrepen, maar dat zag de scheidsrechter toch
anders. Ques maakte daarover een opmerking en kon vervolgens ook het veld verlaten
en niet lang daarna kon ook Jorne even uitrusten op de bank, overigens niet zonder eerst
een doelpunt te maken. De toon was gezet. Opnieuw zou een scheidsrechter de wedstrijd
sterk beïnvloeden.
Het scoreverloop ging in de eerste helft gelijk op waarbij dan weer BEVO dan weer HARO
voor stond. In de helft was de stand echter weer gelijk: 15-15.
In de tweede helft was HARO de sterkere ploeg. Vooral in de breedte was de ploeg
duidelijk beter. Ook aan de inzet lag het niet, maar HARO werd in verhouding zwaarder
en vaker bestraft dan BEVO: Boy - maakte deze wedstrijd zeer verdienstelijk zijn rentree
na een langdurige blessure - werd tweemaal het veld uitgestuurd en ook Jorne (in de
tweede helft goed op dreef met 7 doelpunten) en Ques werden voor de tweede keer naar
de kant gedirigeerd. De gehele tweede helft stond HARO voor, maar het met twee maten
meten van de scheidsrechter zorgde in de eindfase ervoor dat de winst uiteindelijk naar
BEVO ging. Jammer, want een gelijkspel was toch wel het minste dat ook HARO verdiend
had. Eindstand 31 - 29.
Doelpunten: Jorne 9, Bram 7, Thom 4, Tim 2, Boy 2, Ques 2, Virgil 1, Dennis 1, Nick 1
Het team heeft een paar weekenden rust, maar op zondag 5 maart spelen de jongens om
15:45 uur thuis tegen koploper AES Arnhem HA1. Winst is zeer belangrijk voor HARO
i.v.m. plaatsing voor het NK. Kom dus op 5 maart naar de Haastrechtstraat om de
jongens aan te moedigen!

