Wedstrijdverslagen 18 en 25 februari 2018
18 februari
Blerick MD1
Vandaag moesten we tegen Scoop en daarna tegen Tegelen. Eerst tegen Scoop dat was een hele
spannende wedstrijd helaas scoorde Scoop op het laatste moment en verloren we met 3-2. Toen was
meteen de volgende wedstrijd, deze wedstrijd speelden we tegen Tegelen. Het ging heel goed en we
hebben van Tegelen gewonnen met 5-2. Nu staan we derde in de poule.
25 februari
Blerick MD1
KAMPIOEN
Afgelopen zondag hebben wij (de md1) twee hele spannende wedstrijden gehad. We moesten tegen
Scoop en tegen Concorida. Eerst moesten we tegen Scoop, daar hadden we eerder van verloren dus
moesten we winnen om KAMPIOEN te worden. Gelijk in de eerste twee minuten hadden wij al
gescoord en waren super blij. Uiteindelijk hadden we gewonnen met 4-0. Toen hadden we een
tussenwedstrijd. Daarna moesten we tegen Concordia, het was spannend want eerste scoorden wij
en toen gelijk daarna Concordia. Het fluitsignaal ging en we keken naar de stand en het was 4-1 voor
ons dus dat betekende dat we KAMPIOEN waren. We renden naar elkaar toe en begonnen te
knuffelen. Toen gingen we samen met de kleren aan douchen.
Blerick JD1
Vandaag onze laatste wedstrijden in de zaal, tegen 2 moeilijke tegenstanders. Tegen beide
tegenstanders werd de vorige keer met ruime cijfers verloren. We waren dus gewaarschuwd! De
eerste wedstrijd tegen Hockeer hadden we een moeilijke start. Hockeer wist binnen 7 minuten 2
keer te scoren. Gelukkig lieten we de kopjes niet hangen en bleven we vechten voor de bal. Zo lukte
het ons met een 0-2 achterstand de rust in te gaan. Hockeer kreeg in de tweede helft nog wel kansen
maar paal, keeper en verdediging stond regelmatig in de weg. Wij kregen ook een paar mooie
kansen. 2 keer wisten we bijna vanuit de strafcorner te scoren, maar helaas! Vlak voor tijd wist Steijn
de bal hard in het doel van Hockeer te pushen. We gingen nog op jacht naar de gelijkmaker, maar de
tijd was te kort. De eindstand werd 1-2.
Na een wedstrijd rust, mochten we weer het veld op. Ook hier kwamen we op een 0-2 achterstand.
Weer bleven we hard werken en kwamer er kansen. Uiteindelijk wist Ruben vanuit een strafcorner
de bal strak langs de keeper in het doel te pushen, 1-2. De gelijkmaker zat er niet meer in en de
laatste minuut kregen we een strafbal tegen. Oranje-Rood wist deze bal beheerst in het doel te slaan,
wat de eindstand bracht op 1-3.

