Wedstrijdverslagen 29, 30 september en 6, 7 oktober 2018
Zaterdag 29 september
Blerick MD1 - Venray MD1
4-1
Vol goede moed begonnen we aan de wedstrijd, we wisten in de eerste
helft 2 keer te scoren door Eefje.
Venray stond goed te verdedigen, waardoor we er moeilijk door kwamen.
Tweede helft vochten we hard om het doel te bereiken maar Venray wist
uit een strafcorner een doelpunt te maken waar ze ook erg blij mee waren.
Daarna was Blerick weer aan zet en hebben we nog twee goals gemaakt door
Maud en Nienke.
Eigenlijk drie maar eentje werd er afgekeurd.
Het snelle overspelen niet te lang aan de bal is iets waar we nog aan
moeten gaan werken.
Op naar de volgende wedstrijd uit tegen Gemert volgende week.
Groetjes Myrthe
Blerick MD2
GEWONNEN MET 3-1!!
De eerste helft:
De eerste helft ging best wel goed, want wij hadden gescoord met een hele harde flats van Elyse,
maar toen ging het bij ons in de verdediging niet meer zo goed en werd er gescoord door Maastricht!
Maar gelukkig pakten we het na een tijdje wel weer op en konden we in de pauze bespreken wat we
beter konden doen, want we wilden dit keer heel graag gaan winnen.
De tweede helft:
In de tweede helft kwamen we wel wat vaker in de cirkel van Maastricht en toen hebben we ons
tweede doelpunt gescoord met een hele mooie backhand flats van Elyse.
Maar Maastricht gaf niet op en kwam ook een paar keer in de buurt van ons doel, maar we
verdedigden toch wel goed. We kwamen ook weer vaker aan de bal! Door een foutje van de keeper
van de tegenstander, kon Janne uiteindelijk scoren met een harde flats. Hierdoor hebben we toch
maar mooi met 3-1 gewonnen!!!
Aniek
J8E1
Vandaag moeten we naar Hockeer. Daar hadden we nog nooit van gehoord. Een uur in de auto…. Dat
was lang. Ik voelde me vanmorgen niet lekker maar ik ben toch gegaan. Ineke en mamma zeiden dat
ik ook wel in de gool mocht maar dat wilde ik niet. Net vor de wedstrijd wilde ik dat toch wel. We
hebben in het begin goed gehockied, we hadden bijna een gool. Toen werd ik zieker en ging van het
veld af. Martijn ging weer keepen. Toen ik terugkwam stonden we achter. Hockeer maakte steeds
meer gools en dat was niet fijn. We hebben goed ons best gedaan. Volgende keer beter.
Groetjes luuk

Zondag 30 september
P+ M - Bl Horst A 7-2
Volgens P+M - na de wedstrijd – was Blerick op volle oorlogssterkte. Er waren zelfs plannen
gesmeed m.b.t. spelers.
Blijkbaar stond er veel op het spel. Dat was te merken want P+M begon furieus en liet ons alle
kanten van het veld zien. Ze liepen vlot uit naar 2—0. Zou er een afstraffing komen ? Als door een bij
gestoken reageerde Bl H met 2 doelpunten waarna get 2-2 werd. P+M zette het overwicht om in 3-2.
Weer kreeg Bl H kansen op de gelijkmaker maar helaas bleef die uit.
In de tweede helft toverde P+NM door en verschalkte ons nog 4 maal.
Een verdiende nederlaag voor een Bl H dat wat mager presteerde.
Zaterdag 6 oktober
Gemert MD1 - Blerick MD1 0 - 0
Vandaag speelden we tegen HC Gemert. Eenmaal op het veld merkte we dat Gemert een pittige
tegenstander was. Het ging de hele wedstrijd vrij gelijk op. Op het laatst hadden we een grote kans
op de 1-0 maar die miste helaas. Gemert had ook een paar goeie kansen, maar onze keepster hield
alle ballen eruit. Het was een spannende wedstrijd.
Aiko.
HCB MD2 – Concordia 3 - 0
wedstrijd start 11:50
1ste helft
In een zonnig sportpark maasenhof speelden HCB MD2 tegen Concordia MD2.
Er kwamen vele kansen voor HCB maar helaas geen score, Concordia had 1 kans door een
strafcorner. Het veldspel ging gelijk op maar HCB had meer kansen op de eerste treffer.
Tussenstand na 35 minuten: 0-0
2de helft
Na de rust ging het beter. HCB had meteen een goede kans en die was meteen ook raak. Door Suze
1-0.
Na 10 minuten spelen stond Mira vrij voor de goal.
Door een mooie intikker zorgde zij voor de 2-0
Daarna had Concordia een mooie actie maar door een redding van Fabienne werd dit geen doelpunt.
Na een paar minuten had HCB een grote kans helaas net niet in de goal.
In de 21ste minuut maakte Janne een goal: 3-0. Er ontstonden nog meer kansen voor HCB maar
helaas werden dit geen doelpunten.
eindstand: 3-0
Het was een hele mooie wedstrijd voor HCB

Datum: 6 oktober 2010
Plaats: Roermond
Temperatuur: zomers ☀😎
10.17 Milan scoort
Leuke eerste helft. Leuke technieken en gaat goed gelijk op tegen elkaar.
Wat een spirit in het team!!
We hebben toch wel de leiding 😉
Marnix is de strafcorner specialist vandaag. Mooie strakke aanspeelballen. Helaas niet altijd goed
opgevangen.
10.40 het is pauze na een eerste mooie helft. Lekker fruit en iets drinken om een tweede helft te
laten slagen.
10.54 helaas goal voor Roermond 1-1
11.04 wat een fantastische redding voor het doel!!! Gelukkig geen tegengoal.
Fantastisch!!!! Eindscore 1-1 !!! 😀
Zondag 7 oktober
Bl Horst A - Geldrop B 2 - 3
Een ongelukkig gesternte zo vlak voor de wedstrijd van de waarheid tegen de koploper. De
ziekenboeg loopt vol tot en met de zondagochtend.
3 Spelers gaan op hun oude dag de uitdaging aan om op zaterdag (jubileumwedstrijd) én zondag te
spelen. Een van de drie met kwaaltjes door een extreem geachte pass van een ander.
Kortom: kommer en kwel.
Een lichtpuntje op de jubileumavond. Jack S. met een glas Tongerlo vertelt over een aanstaande
hartoperatie. Die verhindert hem niet om aan te bieden om als extra speler, een veldvulling, mee te
doen. En warempel hij is er.
Spelend vanuit een verbreed middenveld probeert Blerick de controle te houden. Geldrop speelt als
een koploper maar kan nog geen pijn doen. Dan toch de 0 – 1. Geen man over boord. Helaas volgt
de 0 – 2. De uitvallen met de twee aanvallers laten zien dat de verdediging van Geldrop kwetsbaar is.
Jack werkt mee aan de totstandkoming van een strafcorner. Uit een combinatie scoort Leon. Nog
maar 1 – 2.
Blerick blijft gevaarlijk. Jack weet ondanks het loopwerk (iov renwerk) ballen te krijgen en te houden.
Uit een ervan weet hij zelfs te scoren. Dan toch een punt uit deze topper ? Helaas in de laatste
minuut wordt een foutje afgestraft.
Trots kan Bl Horst terugzien op een mooie en goede wedstrijd ! Goed werk mannen.

