DOING E-Rolstoelhockey E1
seizoen 2017-2018
Verslag 2e Competitiedag te Katwijk
Datum: 3-3-2018

DE VOORBEREIDING:
De sfeer zit er goed in. Grote trainingsopkomsten en aanwas van (potentiële) nieuwe leden. Welkom
Mustafa, Barbara en Zoë. Helaas ook weer afscheid genomen van Salim, die met gezondheid en studie
de combinatie te zwaar vond.
Een eigen toernooi om alvast in de wedstrijdsferen te komen. Een vijfde team dit jaar toegevoegd en in
een strak schema werd een gezellige, succesvolle dag afgesloten. GP Bulls had afgezegd, maar met De
Pont als vervanger, SGB en Catwyck hadden we een goed bezet veld.
De uitslag was logisch, maar er moest ook nog wel voor geknokt worden:

De teams:
Doing E1: Johan (K), Stefan, Utku, Nina, Rick,
Boyan en Leo.
Doing E2: Erica (K), Esther, Darren, Niek, Edwin.

COMPETITIE 3 MAART 2018:
KATWIJK:
De avond tevoeren nog een weerswaarschuwing gehad i.v.m. kans op gladheid door sneeuwval.
Gelukkig bleek dit mee te vallen, alleen de parkeerplaats was bepoederd met een wit laagje. Dus
iedereen kon tijdig aanwezig zijn. Nu ook geen pechgevallen en dus waren we er klaar voor.
Een mooie, ruime zaal met prachtige houten vloer. Een goede entourage op te sporten.
KAMPONG E2 – DOING E2 <Erica (K), Esther, Darren, Niek, Edwin, Leo, Boyan)
Een verrassing kondigde zich al voor de wedstrjd af. Marvin was gesignaleerd, zou hij spelen? Ja dus,
maar sportief genoeg hield hij het vandaag bij de T-stick. Ondanks dat was hij, naast de tacticus, ook nog
behendig genoeg om diverse malen gevaar te stichten. Zo ontspon zich al meteen een heel spannende
wedstrijd, die pas laat in de eerste helft een 1e doelpunt oplverde, gelukkig voor E2 voor ons.

In de 2e heleft hetzefde verhaal, waar de spanning behoorlijk opliep en de opdrachten ook wat minder
werden uitgevoerd. Daardoor kon Kampong nog druk op de ketel houden. Gelukkig wisten we de stand
op het nippertje vast te houden. Was het toch 2-0? Ik dacht het wel, maar ……
DOING E1 - CATWYCK E1 <Johan (K), Stefan, Utku, Nina, Rick, Boyan (en Leo)>
Gemotiveerd om vandaag de 9 punten mee naar huis te nemen. Dat was in de eerste helft niet in het
spel terug te zien. Weinig samen optrekken, veel balverlies en een stugge verdediging tegen waren
ingrediënten waar we geen rekening mee gehouden hadden. Dit werd gevoed door de uitslag op ons
thuistoernooi, maar Catwyck had hier duidelijk ook zijn les uit geleerd. Uiteindelijk met wel een snelle en
technisch goed, breed uitgespeelde aanval toch met 1-0 de rust in.
Na rust moest er in hoger tempo gespeeld worden en er ook meer beweging van de spelers in het veld
komen om Catwyck zoek te spelen. Inderdaad ging het spelpeil omhoog en werd het happen naar adem
voor onze tegenstander. Dat konden ze dan ook niet volhouden en met een aantal wonderschone
aanvallen en schoten werd de stand uitgebouwd naar 4-0.
DOING E2 – KENNEMER KEIEN E1
Een wedstrijd waarin we alle zeilen moesten bijzetten was voorafgaand het idee. Verdediging op slot.
Gelukkig was de toonaangevende speler niet aanwezig en was er nog maar één ”horzeltje” over. Deze
werd op vakkundige wijze ingesloten, waarbij we elkaar in de rug bleven dekken en hij geen kans had
om door onze dakpanlaag heen te breken. Ook zijn medespelers waren daardoor minder aanspeelbaar
en daarbij ook niet van die klasse dat ze het ons lastig konden maken. Spannend was het wel, de kansen
waren er over en weer en het zou een tijdje duren voor de stand opengebroken werd. 1-0 Doing!!
Het was duidelijk dat na de rust nog meer druk opgevoerd zou worden door Kennemer Keien en met
een wissel wisten zij het ons nog lastiger te maken. Dit mondde uit in de verdiesnde 1-1. Daarna raakten
we wat meer de kluts kwijt en wilden we te graag zelf scoren. Hierdoor werd de verdediging vergeten en
werd dit afgestraft met een 1-2 achterstand. Met wat extra scherpte na deze teleurstelling werd gezocht
naar een tegentreffer. Iedereen deed zijn uiterste best en was ook sterk aan de bal. Met een laatste
krachtinspanning werd het gaatje gevonden en met de uitslag 2-2 konden we zeer tevreden zijn, en
natuurlijk ook E1!
DOING E1 - KAMPONG E2
Een tactisch concept om de enige angel uit het spel bij Kampong te halen was voldoende om
gedecideerd en met soms wervelend spel de eindstand van 5-0 op het scorebord te plaatsen. Alleen het
vizier af en toe nog wat scherper had de uitslag zeker hoger doen uitkomen.
DOING E1 – DOING E2
Een titanengevecht, want beide teams kennen elkaar door en door. Dat E1 zomaar zou winnen was dus
niet gegarandeerd, zeker niet als taken door E2 uitmuntend zouden worden uitgevoerd. E1 wist dus wat
hen te wachten stond. E2 was na de vorige uitslagen ook gemotiveerd om de goede lijn door te trekken.

In de eerste helft was uitgegaan van aanvallend proberen wiggen te drijven in het verdediginsgblok door
het blockeen aan de rand van de cirkel. Dit kwam er niet goed genoeg uit, waardoor E2 bleef uitzien op
een goed resultaat.
In de 2e helft een ander concept van spelen en daarmee werd de term “vlinderen” in het leven
geroepen. Bewegen door elkaar heen, op tempo de bal spelen en met zuiverheid moest de
verdedigingslinie doorbroken worden. Een driehoek met punt naar achteren en Nina als bezig bijtje
ertussen door om gaten te creëren. Dit bleek het doorslaggevend middel om de stevige en solide
verdediging van E2 te doorbreken. De eindstand was gezien het verloop van de wedstrijd ook logisch te
noemen, maar er waren wel veel zweetdruppels over-en-weer voor nodig geweest om dit te bereiken:
4-1. Als troost kan E2 meenemen dat zij als enigen een tegendoelpunt hebben kunnen scoren.
DOING E2 – CATWIJCK E1
Catwyck was zeer gebrand om punten te gaan halen. Dat bleek al uit de vorige wedstrijd, waar zij pas op
het laatste moment het hoofd voor Kennemer Keien hadden moeten buigen en dat door een mentale
tik wegens vermeend hoog spel wat toch als doelpunt werd aangemerkt, daardoor werd het van 3-3
alsnog snel 7-3 tegen Catwijck. We waren dus gewaarschuwd en met een aantal opmerkingen over
vermoeidheid was het ook een gegeven om als het nodig was snel wissels toe te passen. Dat bleek niet
nodig.
We speelden in het begin weer als vanaouds geconcentreerd en wisten dit tot succes te leidden 1-0.
Daarna werden er snel een aantal foutjes afgestraft, waar we ook nogeens door aangeslagen werden.
In de rust even de puntjes op de “i” en met een verse wissel in het doel werd het “breien” van de 3
handstickers weer opgepakt en met engelen geduld getracht door de bunker van Catwyck door te
dringen. De spanning of dit ging lukken hield aan tot vlak voor het eind van de wedstrijd en met de
laaste vonken uit de accu’s (Darren) werd het eind van de wedstrijd bepaald op 2-2. Een goed resultaat
met echt teamspel.
CONCLUSIE:
We doen met 2 teams volledig mee in deze competitie:
E1 staat 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 7 punten uit 4 wedstrijden
houden ze de aansluiting met de top-2.
De voorlopige stand na deze 2e ronde is dan ook fantastisch te noemen:
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Dit is de nog niet officiële stand, bij de bond andere standen (Doing E1-Catwyck 1-0 i.p.v. 4-0 ??; Doing
E2-Kampong E2 1-0 en m.i., i.p.v. 2-0??)

Ervaringen van deze competitieronde:










Individueel zijn we sterker dan menigeen, maar als team samen te spelen in verschillende
concepten zijn we nog lerende. Uit het eigen toernooi en vorige wedstrijdronde blijft staan: We
zijn in staat ook sterkere tegenstrevers partij te geven, maar niet als we ons niet aan de taken
houden (E1).
Team E2 is en blijft goed op elkaar ingespeeld; alleen in toenemende spanning situaties moeten
we ook allemaal het hoofd koel houden en ons op de taken blijven focussen.
We zijn dominant in ons spel, moeten leren dat dit soms niet effectief is (was ook vorig seizoen
een aandachtspunt).
Blijf ruimte zoeken, punt driehoek naar achteren, meer bewegen (gaan “vlinderen”), dus ook
weer terugtrekken uit een aanval kan een optie zijn (E1).
Schildvorming en elkaar opvangen was over het algemeen goed verzorgd bij E2.
Niet alleen winnen , maar ook elkaar weer in vertrouwen aanspelen en wonderschone
combinaties (E1 en E2) die met evenzo efficiëntie werden afgerond. De rust in ieders acties
nemen toe, nauwelijks gekke manoeuvres meer. Complimenten voor dit spel, een genot om te
zien.
Karin als 2e coach van toegevoegde en stimulerende waarde!
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