Wedstrijdverslagen 13 januari 2019
Blerick MD1 – Maastricht MD2
16-1
Bij het krieken van de zondag stond het team MD1 in de regen om 8.30 klaar om te vertrekken naar
Maastricht. En dat op zondagochtend. Wie verzint dit eigenlijk!
Gespannen en toch een tikkeltje nerveus omdat de tweede wedstrijd tegen de koploper Maastricht
MD1 gespeeld moest worden.
De zaal was onvriendelijk, glad en koud, de kleedkamers vies en koud, geen koffie voor ouders. Een
kil en koud welkom, en dat in het bourgondische Maastricht. Maar dat weerhoudt HCB niet om de
sterren van de hemel te spelen.
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Maastricht D2, het team wat helemaal onderaan staat. De
krachten dus spraren, de wissels tactisch ingezet door Ed en Andjella. Na een nog even wakker
worden van de dames, gaf de eerste goal de meiden vleugels. Als superwoman ging het team door:
de strafcorner bij een voorsprong van 4-0 ging er ook glansrijk in. Bam 5-0…
Door zeer goed samenspel ging HCB de rust in met 6-0. Dat voelt lekker aan.
Nu kunnen we natuurlijk alle doelpunten los gaan benoemen, maar dat kan niet de bedoeling zijn.
Fantastische tip-ins, goed samenspelen, de rust bewarend en goed genomen strafcorners, goed
keeperswerk gaf een overwinning van 16-1. De eerste wedstrijd was om warm te draaien. Alle
meiden heel hard gewerkt en tevreden, klaar voor wedstrijd 2.
Blerick MD1 – Maastricht MD1
4-3
De wedstrijd tegen Maastricht MD1, daar was het om te doen. Na een korte rust met water en de
beroemde dextro’s gepaard gaand met instructies vanaf de coachbank, en vol (zelf)vertrouwen
startten de meiden deze wedstrijd. Dit was een ander kaliber: de dames van Maastricht waren lastige
tegenstanders. Niet alleen qua spel, maar ook qua mentaliteit. Ze schuwden geen duwen en trekken,
pootje haken met flinke klap van Rosa op haar beide knieën en stick tegen het hoofd van Fleur. Het
ging er hard aan toe. Maar HCB liet zich niet wegduwen.
Het was een spannende wedstrijd met vele kansen van beide kanten. Maar uiteindelijk viel de eerste
goal door tip in, na een prachtige solo en voorzet… wat een opluchting, 1-0 voor. HCB stoomde voort
en voort. En kon tevreden met 3-0 de rust in…
Na de rust bleek Maastricht nog feller te zijn als voor de rust. Met stick gooien en al… ondanks een 31 stand liet HCB zich niet van de wijs brengen en bracht de score naar 4-1.
Maar toen werd het 4-2… de zenuwen gierden op de tribune door de supporterslijven. Maastricht
zette alles op alles; de keeper werd gewisseld voor een veldspeler als vliegende keep. Even gaf dit
verwarring bij HCB, met 1,5 minuut voor tijd een 4-3 als gevolg. Maar na de eerste paniek kwam er
weer rust en werd de uiteindelijke eindstand 4-3.
De dames hebben gevochten als leeuwinnen, gestreden met alles wat ze in zich hadden, zich niet van
de wijs laten brengen door gedrag van de tegenstander… Mooie aanvallen zijn opgebouwd, goed
verdedigingswerk en goed keeperswerk. Maar vooral door de inzet en het samenspelen van de
meiden hebben ze deze bergen kunnen verzetten. En dat is teamsport in de breedste zin van het
woord.
Wat zijn wij trots op deze meiden!

Blerick MD2 – Maastrich MD6
13-0
Vandaag moesten we tegen Maastricht D6. Het was een goede wedstrijd waarbij al snel duidelijk was
dat Maastricht niks had in te brengen tegen ons.
We konden makkelijk scoren en hebben dus gewonnen met 13-0
Fabienne
Blerick MD2 – NOVA MD3
13-2
Hallo allemaal nadat we de eerste wedstrijd gewonnen hadden moesten we nu aantreden tegen
Nova MD3.
We kregen na de eerste drie minuten al een goal tegen dat was even schrikken.
Een paar minuten later kregen we nog een strafcorner tegen die er ook in ging 0-2 achter!
Nu moesten we toch echt even aan de bak, terug naar de basis.
Samen spelen goed overspelen.
Dit had al snel effect en we kwamen snel terug tot 2-2, toen hadden we de smaak te pakken en
gingen we rusten met 5-2.
Na de rust pakten we het weer goed op en combineerden er weer stevig op los waardoor Nova er
maar moeilijk uitkwam, en we de keeper iedere keer op het verkeerde been zetten.
Eindstand 13-2
Groetjes Myrthe Peeters

