Opnieuw ruime winst HARO HA
In november won HARO eenvoudig van dispensatieploeg Ventura HA met 19 - 33.
Afgelopen zondag stond de returnwedstrijd op het programma met een HARO dat verre van
compleet was: Christ-Jan, Tim, Boy en Zeno zaten geblesseerd aan de kant en Sebastiaan
was afwezig. Mike is op de goede weg met zijn revalidatie maar zijn geopereerde knie is nog
niet genoeg hersteld om een wedstrijd te kunnen spelen.Gelukkig kon Christiano opnieuw
het team versterken, wat hij zeer verdienstelijk deed.
Het begin van de wedstrijd werd gekenmerkt door veel technische fouten over en weer, maar
HARO maakte wel duidelijk wie in het veld de betere partij was. Helaas vond met name één
speler van Ventura het nodig grove overtredingen te moeten maken om te proberen HARO
van het scoren af te houden ( Het woord “los” bij het verdedigen van een speler in de break
was voor deze Venturaspeler in de eerste helft een onbekend begrip.), maar het was
duidelijk dat de HARO-jongens daar niet van onder de indruk raakten.
Na doelpunten van Virgil (die opnieuw een hele sterke wedstrijd speelde), Dennis (zijn lengte
goed benuttend) , Bram (een prachtig achterwaarts ingeschoten bal) en Thom (een goed
genomen strafworp) nam HARO een voorsprong die het team niet meer zou afgeven. Sven
stond een behoorlijke partij te keepen, maar moest helaas vanwege een enkelblessure
vroegtijdig het veld verlaten. Wessel nam het stokje over en deed dat eveneens prima, o.a.
door een strafworp te keren en door een paar ballen vanaf de 6 meter uitstekend te stoppen.
De eerste helft werd afgesloten met een 21 - 13 voorsprong voor HARO.
In de tweede helft ging HARO verder waar het mee bezig was via Jorne met twee hard
ingeschoten ballen en een doelpunt van Ques. De laatste moest helaas niet lang daarna het
veld verlaten met 3x 2 minuten, waardoor er niet meer gewisseld kon worden, maar ook dat
was geen enkel probleem. Jorne scoorde het 30ste doelpunt en mag de volgende keer voor
taart zorgen, Bram het 40ste doelpunt (zorgt voor drinken) en nadat Virgil de cirkel rond had
gemaakt door zowel het eerste als laatste doelpunt voor HARO te scoren, werd deze
overwegend sportieve wedstrijd door HARO overtuigend gewonnen met 43 - 27.
Doelpunten: Bram 10, Jorne 9, Dennis 6, Thom 6, Virgil 4, Ques 4, Christiano 4.
Aankomend weekend staat een tegenstander van een ander kaliber te wachten en zullen de
jongens naar verwachting vol aan de bak moeten om in Panningen tegen BEVO de
wedstrijdpunten mee naar Rotterdam te kunnen nemen.

