DOING E-Rolstoelhockey E1
seizoen 2017-2018
Verslag 3e Competitiedag te Rijswijk
Datum: 7-4-2018

DE VOORBEREIDING:
Een vrijwel thuiswedstrijd, in ieder geval voor velen. Hierdoor al tevoren in beeld dat de zaal gevuld zal
zijn met toeschouwers (familie). Dat is al spanning opdrijvend. Daarbij werd bij aankomst al duidelijk dat
ook Kampong E2 in volle oorlogssterkte aan zou treden. We zijn gewaarschuwd.
In aanloop al enige ontevredenheid geweest m.b.t. het bekertoernooi, dat zou vandaag verder een rol
spelen. Er was nog geen goed mogelijkheid geweest om dit afdoende met elkaar door te spreken.
Ook werd aangekondigd dat Mustafa er dit keer ook bij zou zijn, wat voor het 2e team een mooie
opsteker is.

COMPETITIE 7 APRIL 2018:
CATWIJCK E1 – DOING E2

0-6

In de basis gestart met Boyan en Leo, hierdoor Nina en Johan sparend voor andere wedstrijden.
Als verwacht werd dit een overwinning., maar de wijze waarop en de uitslag waren onvermoed.
Vloeiend en met gemak werd een grote score bereikt, wat met het oog op de eindstand in de competitie
natuurlijk prettig is.
KAMPONG E2 – Doing E2 4-1
Bewust van het feit dat dit een extra zware wedstrijd zou worden, nu Marvin niet alleen mee zou doen,
maar ditmaal ook met handstick. Ook op tactisch vlak heeft hij duidelijk meer te brengen voor Kampong
en dat bleek in de 2e helft toen hij inviel. Mocht E2 starten met het eerste doelpunt. De kracht van 3
sterke handstickers wordt ons team uiteindelijk te machtig. Toch heeft E2 van zich afgebeten en ook de
rol van Mustafa was van toegevoegde waarde, al is hij nog niet geheel ingespeeld op dit waarlijk
flyerende E2. Mooi om te zien hoe ze voor elkaar door het vuur gaan en gedreven de tegenstander
proberen vast te zetten. Met Karin aan de kant ook een extra kracht in de motivatie erbij mocht het toch
niet baten om een positief resultaat weg te slepen.
Ook het publiek bleek zijn mannetje te staan, een overdonderde steun in de rug.
KENNEMER KEIEN E1 - DOING E1 2-2
Vooraf een moeilijke wedstrijd. Hun spel ligt ons minder, mede doordat nu weer de 2 jongere spelers
beschikbaar waren voor hen en dus technisch handig en brutaal in de counterattack. Natuurlijk starten
wij weer met de basisopstelling en was de spanning duidelijk merkbaar in het spel. Ook de kenmerkende
steil van de tegenpartij was bekend en waren we in de taktiek op ingegaan. Helaas heeft dat nog niet

afdoende gewerkt, want net als in de eerste wedstrijd van het seizoen wisten ze er toch 2 keer
doorheen te prikken. Doordat wij weliswaar weer onze stempel op het spel drukten wisten we dat dit
kon gebeuren, er moest alleen zelf meer gescoord worden. Jammer genoeg door wat onzorgvuldigheid
in de afronding gingen er behoorlijk wat kansen verloren en was de eindstand identiek als op de eerste
competitiedag. Toch nog steeds een leerpuntje.
DOING E2 - KENNEMER KEIEN E1 2-1
Vooraf gezien niet een pot waar we punten uit te verwachten hadden. De speelwijze was eenvoudig,
vanuit defensief georganiseerd spel wachten als een wolf op zijn prooi. Het bleek wederom een
beproefd recept, waarbij het een genot is om te zien hoe ‘dakpansgewijs’ een cordon aangelegd wordt,
waar de technisch draaiende spitsen van KK zich vastfriemelde. En ja, mogelijkheden creërden we ook,
waarbij vooral de snelheid van bewegen ons de kansen boden om afgeslsgen ballen toch sneaky te
scoren. Dus geheel onverwacht, maar zeker niet onterecht ging deze pot in de knip. Geweldig gespeeld
en een mooi succesje voor E2, complimenten.
KAMPONG E2 - DOING E1 2-1
Voorafgaand aan de wedstrijd was het al lastig om de spelers tijdig bij elkaar te krijgen en toen de
eerder genoemde onvrede ook met eis naar voren werd gebracht, lag de gehele voorbereiding in
duigen. Ook de teamgeest werd zo naar een dieptepunt getrokken en op sportief vlak werd de
mogelijkheid om inventief in deze wedstrijd iets extra’s te doen meteen om zeep geholpen. Sorry, om
dit in het verslag te vermelden ligt me zwaar, maar omwille van de discussie die we hierover gaan
voeren toch noodzakelijk.
Zo met de basisopstelling het veld in, bedompt en wel. We wisten dat Kampong een ander spelletje zou
gaan spelen en dat Marvin en zijn sterke maat ons zouden willen aftroeven.
In de eerste helft waren de 2 genoemde kampongers echter buiten het spel gelaten en werden er vele
kansen gecreërd maar niet verzilverd. De rust bleef echter bewaard en daardoor was één van de
mogelijkheden uiteindelijk toch doeltreffend.
De tweede helft zou anders worden en hiervoor ook al voor gewaarschuwd. Toch lieten we de kaas van
het brood eten en toen zij 5 minuten voor tijd door twee snelle counters en harde afstandschoten op 21 voorsprong kwamen, gooiden ze de pot dicht en werd iedere bal in de hoek van het veld vastgezet. Dit
taktisch plan kan aangepakt worden als je dit tevoren weet (toekomst), maar nu hadden we er geen
antwoord op. De sfeer was ook duidelijk aangetast en het ongenoegen over de verloren punten
stemden niet gelukkig.
DOING E2 – DOING E1
De laatste wedstrijd voor beide ploegen. Altijd lastig om onderling te gaan spelen. E2 kon vrijuit spelen,
ze hadden onverwacht punten gehaald en waren in de mood om ook E1 op eenzelfde wijze te gaan
bestrijden. E1 zat met de kater op schoot, met een onvoldaan gevoel m.b.t. de gang van zaken en met
het gegeven dat we weliswaar nog ruim bovenaan staan, maar dat de tegenstand nu vanuit Kampong
verder zal toenemen en dat Kennemer Keien de boot vandaag gemist heeft, dus winst zou nodig zijn.
Het zou een wedstrijd worden op het scherpst van de snede, waarbij E1 verdiend het eerste doelpunt
maakte. Aanvallend kon E2 (nog) niets inbrengen, waar de verdediging natuurlijk stond als een huis.

Toch wist E2 aan het eind door een domme fout in de verdediging van E1 (lijkt de kermis wel in de
botsauto’s) te scoren. Deze werd afgekeurd omdat de scheidsrechter al gefloten had.
Na de rust hetzelfde spelbeeld, waarbij E2 steeds meer macht kreeg op het spel. Met nog 5 minuten te
spelen werd een wissel bij E1 ingebracht, waardoor de agressie terugkwam in hun spel en de angel bij E2
eruit werd gehaald. Daardoor kon de eindstand op 0-1 afgestreept worden.

CONCLUSIE:
We doen het met 2 teams in deze competitie niet gek:
E1 blijft stevig op de 1e plaats, waarbij Kennemer Keien vandaag de nodige punten heeft gemorst. E2
heeft punten behaald, die op voorhand niet mogelijk werd gehouden en met een volwaardig Kampong
was het bijna onbegonnen werk om meer punten uit het vuur te halen.
De voorlopige stand na deze 2e ronde is dan ook fantastisch te noemen:
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Ervaringen van deze competitieronde:


Het teamgevoel in 2 teams anders. Discussie rond E1 gaat volgen. Aankomende zaterdag gaat
dat niet plaatsvinden door afwezigheid van één van de betrokken spelers.



Team E2 is en blijft goed op elkaar ingespeeld, het inpassen van Mustafa liep vrijwel naadloos.
Er is goede communicatie en veel energie wordt er stopt in het elkaar opvangen.
E1 is en wilt dominant zijn in het spel, de effectiviteit kan hoger door ook te kijken naar hoe
andere teams zich in het spel opstellen.
o Blijf ruimte zoeken, punt driehoek naar achteren, meer bewegen (gaan “vlinderen”), dus
terugtrekken uit de aanval en meer op verdediging instellen is af en toe noodzaak (E1).
Schildvorming en elkaar opvangen was over het algemeen goed verzorgd bij E2.
Karin als 2e coach van toegevoegde en stimulerende waarde!
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