Wedstrijdverslagen 5 mei
Blerick/Horst Veteranen A – Concordia

4-2

Bevrijdingsdag werd ein Befreiungsschlag. Met hoeveel zijn we en wie? Toch met 10 de wedstrijd van
nr 2 van boven – zij – tegen de nr 2 van beneden (helaas wij) ?
Jan Willem niet en toch wel; Mart wel en toch niet. Frans toch ondanks een afmelding. Gelukkig een
extra man in de persoon van Bart.
Iedereen vreesde een afstraffing en zo leek het ook te gebeuren met een vlotte 1-0. Maar uit onze
counter gelijk 1-1. Verbazing bij Roermond. Brutale voorsprong BlHo; antwoord Roermond. Voor de
rust weer 2-3.
De tweede helft was een voortzetting van de 1e. BlHo geconcentreerd verdedigen en levensgevaarlijk
in de counter. Zowaar 2-4.
Eindelijk weer 3 punten met dank aan Bart.

Wedstrijdverslagen 11 mei
Blerick MD2 – Peel en Maas

11-1

Op een winderige maar zonnige zaterdag werd er gespeeld tegen peel & maas.
Onze dames waren nog ongeslagen en doen daarom volop mee voor het kampioenschap.
De boodschap was duidelijk, winnen en het liefst met zo veel mogelijk doelpunten verschil.
Bij het eerste fluitsignaal lieten onze dames zien wie de baas was. De openingstreffer viel heel snel.
Peel & maas kwam er niet aan te pas en met rust stond het al 5-0. Na rust hetzelfde beeld en op 1
slippertje na ( de 9-1 ) een perfecte wedstrijd. De eindstand werd er 11-1 dus het doelsaldo is
gestegen met plus 10.
Complimenten aan alle dames ( Mira erg knap met maar liefst 5 doelpunten ).
Op naar het kampioenschap.
1-0 Mira
2-0 Mira
3- 0 Janne
4-0 Floor
5-0 Mira
6-0 Suze
7-0 Lynn I.
8-0 Mira
9-0 Mira
10-0 Suze
11-1 Lauri

Wedstrijdverslagen 12 mei
Blerick/Horst Veteranen A – Oranje Rood

0-5

Omdat we vorige week van nr 2 gewonnen hadden, moesten we vandaag tegen de nr 2 . Overigens
wij nog steeds nr 2 van onder.
Maar na het zoet komt vaak het zuur.
Een sterk OR dwong ons tot heldhaftig verdedigen. Maar i.t.t. vorige week kregen we meer
gelegenheden om de tegenstander pijn te doen. Dat bleef uit en door een curieus doelpunt (was het
wel of niet binnen de cirkel vroegen we ons af) net voor de rust toch op 0-1.
Na rust hetzelfde patroon. Zij sterker maar wij toch genoeg kansen. Verschil met vorige week was dat
wij niet voorbij de keeper konden komen ondanks open doel en zij door tipinns etc. makkelijk
doorstoomden naar 0 tegen 5.

