Wedstrijdverslagen 22 december en 6 januari
Zondag 6 januari 2019
Blerick MD1
Afgelopen zaterdag hebben (de D1) 2 wedstrijden gehad. We moesten tegen NOVA
en Maastricht. Eerst moesten we tegen NOVA D1, daar hadden we eerder van
verloren met 3-2, dus we moesten en zouden WINNEN! Gelijk de eerste helft
stonden we al voor met 3-0. In de rust kregen we nog effe snel een paar tips
bijvoorbeeld: nog lager zitten en goed blok zetten. We gingen het veld weer op en ja
hoor Nina scoorde gelijk!! Uiteindelijk hadden we gewonnen met 5-1 YESS!!! We
hadden dit keer geen tussenwedstrijd, dus we moesten gelijk al weer beginnen met
de volgende wedstrijd. Nu moesten we tegen MAASTRICHT D2 spelen. De wedstrijd
begon super goed we speelden goed over, zaten laag, en keken goed. De wedstrijd
was zo voorbij en ja hoor we hebben GEWONNEN met 8-0 HOPPA!
Na het douche gingen we al snel weer naar huis!
Geschreven door ROSA FLEUREN!
Blerick MD2
Op zondag 6 januari 2018 heeft z- md2 tegen Meerssen D2 moeten hockeyen. Na de
eerste helft was de stand 5-1 voor Blerick. Na de pauze maakte Meerssen er nog
een goal bij, maar Blerick bleef aan kop en maakte er nog drie goals bij. Mede
dankzij onze goede keeper, was de eindstand 8-2 voor Blerick. We waren super blij
met deze grote overwinning!
Groetjes Janne Keunen
Zaterdag 22 december 2018
Blerick MD2 De eerste wedstrijd moesten de dames tegen Tegelen MD2.
Ze gingen direct goed van start en in de ruststand stonden ze op een 2-0
voorsprong. Sjuulke scoorde de 1e goal en Suze de tweede. In de 2e helft werd in de
8e minuut gescoord door Eefke. Niet veel later volgde de 4e treffer door Janne door
een mooi samenspel. Goed gedaan!
De tweede wedstrijd was tegen Hockeer
Tegen de dames van Hockeer MD 1 werd het spannend. Zij gingen ook direct pittig
van start maar gelukkig werd halverwege de eerste helft door Suze het eerste punt
voor Blerick binnengehaald. Helaas viel er in de 15e minuut uit een snelle counter
een tegengoal: 1-1 in ruststand.
Maar na rust, gingen de meiden er meteen vol in en al snel werden er 3 doelpunten
uit strafcorners gehaald, door Eefke, Suze en Janne.
Eefje brengt de stand op 5-2, nadat eerder een goal van haar werd afgekeurd. In de
laatste minuut weet Hockeer toch nog een punt te halen uit een strafcorner en zo
winnen de meiden terecht met 5-3! Hard gewerkt door alle meiden!
Groetjes Anniek en Pascalle

Blerick MD3
1e wedstrijd 22.12.2018
Blerick tegen Weert
Het was een spannende fanatieke wedstrijd.
Er werd goed gevochten om de bal en beide
teams deden goed hun best. De einduitslag
was 4-1 voor Blerick het was een leuke wedstrijd!
2e wedstrijd 22.12.2018
Blerick tegen Concordia
Het was een spannende strijd.
Als eerst scoorde Concordia het stond 1-0.
Daarna kwam Blerick in actie en het werd 1-1
Het werd uiteindelijk 3-3.
het was een super wedstrijd!
gr.Lauri

