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DE VOORBEREIDING:
Een selecte groep spelers is uitgenodigd om aan het bekertoernooi mee te doen. Dit is jammer, want de
hele groep is enthousiast en wilt zoveel mogelijk hun krachten met anderen meten. Echter als je al 10
hockeyers deel laat nemen, is het wisselen al maximaal te noemen. In het eenvoudigste geval zou je een
compleet veldteam kunnen vervangen, maar dat doet aan de wedstrijd dan geen recht.
Helaas meldde Niek zich op het laatste moment af door een ziekenhuisopname van zijn moeder. We
wensen haar veel sterkte met het herstel.
BEKER 24 MAART 2018:
ARNHEM
Voor de meesten een eindje rijden. Gelukkig was de eerste wedstrijd om 10:05 uur gepland, zodat het
aanrijden geen probleem zou zijn. Toch eerder afgesproken om te verzamelen in verband met de
scheidsrechtersindeling. Om 9:30 uur zouden we de bespreking doen, maar …. Dit bleek voor sommigen
duidelijk te vroeg.
Valkenhuizen is een groot complex, waar zowel E- als H-rolstoelhockey tegelijkertijd kan plaatsvinden. In
de hoofdzaal waren 3 velden voor E-hockey uitgezet.
DOING E1 – EMMEN E1: 0 - 0
Doordat we een korte voorbereiding gehad hadden en de hoofden nog niet op inspanning ingesteld
stonden kon het gebeuren dat één van de minste ploeg in onze poole zich gemakkelijk tegen ons kon
verzetten. Niet dat ze zich helemaal ingroeven, maar de scherpte was aan onze kant duidelijk niet
aanwezig. Er was weinig snelheid en creativiteit in het spel en elkaar vinden bleek te moeilijk.Wel veel
kansen, maar niet secuur genoeg of te makkelijk gedacht hield de stand op 0-0. We moesten tot 2 keer
toe zelfs even opgelucht adem halen, omdat we ook verdedigend een steekje lieten vallen.
Kortom, meer discipline nodig om vanaf het begin in een toernooi te staan.
Agressie, samenspel en verdedigen als te onthouden punten.
MIX TEAM (UPWARD/BLERICK) - DOING E1: 0 - 1
Vooraf de wedstrijd tegen GP Bulls va onze tegenstander gefloten en wat me opviel dat er weinig gevaar
door deze ploeg werd uitgestraald. Hun laatste man was technisch handig, maar mistte snelheid en
voorin stond een ander die de bal kon aannemen en dan schieten, lastig maar niet onoverkomelijk.
Zo ook onze wedstrijd in, waar ze echter een move hadden gemaakt door beide heren in de opstelling te
wisselen. Dat maakte het nog wat makkelijker voor ons, de angel in de frontlinie was verdwenen.

Toch ook hier bleven we tegen onszelf spelen. Met Leo op het doel en Stefan voor een eventuele wissel
met Nina wilden we de wedstrijd naar ons toetrekken. Ook nu bleek het scoren lastig te zijn. Paal en
keeper stonden de vele kansen in de weg . We hielden ook nu het spel op elkaar i.p.v. de ruimte te
gebruiken. Daardoor was ook de snelheid, noodzakelijk om een verdediging te verrassen, te laag. Wel
meer pogingen om samen te spelen, maar de nodige zorgvuldigheid ontbrak nog. Toch wisten we op
voorsprong te komen. Om dit in ieder geval veilig te stellen werd Boyan voor Rick gewisseld.
De taken werden beter uitgevoerd, maar nog niet zoals we gewend zijn te doen. Ook hier bleef
het afronden een te zware barrière te zijn.
GP-BULLS - DOING E1: 2 - 1
Op paier op voorhand de moeilijkste wedstrijd in de voorronden. 2 zeer goede spelers met behoorlijk
wat kracht in armen en uitstekend op elkaar ingespeeld maakten het dat andere tegenstanders van het
veld gespeeld werden. Dat beloofde dus niet al teveel geods.
Het was vooral opletten op nr 3, die vanuit elke positie kon schieten en ook behendig en snel was om
openingen te creëren. Nr 8 was de aangever en op voorhand al ster van het team genoemd. Dat is dan
natuurlijk een kolfje naar Nina’s hand, de truccendoos ging open.
Toch konden we niet voorkomen dat we door ons eigen aanvallende spel gaten lieten vallen in de
verdediging. Een razendsnelle counter en een schot op doel was voldoende om de stand weer gelijk te
trekken. En na een rommelige fase was er een lucky goal van GP Bulls, die ons de wedstrijd alsnog deed
verliezen. We drongen nog aan, maar konden de verdediging van hen niet slechten. Jammer.
Een goed pot gespeeld, met wisselende kansen op de overwinning.
Een gelijkspel was terecht geweest.
THE BEAST E1 - DOING E1: 2 - 1
Vooraf het belang om te winnen aangstipt, maar tactisch ook een veer gelaten om iedereen te laten
spelen op dit toernooi. Qua sterkte zouden we de druk later in de wedstrijd oppakken.
De Beast hadden indruk gemaakt als sterk en compleet team. Het gevaar was van een voormalig
Nederlands elftal speler, duidelijk op zijn retour. Ook iemand die het gelijk aan zijn zijde denkt te
moeten hebben, een onaangenaam persoon in het veld, steeds commentaar. Hij kwam er dus duidelijk
niet aan te pas en werd letterlijk bij een aantal acties opgevangen in een trechter of wel van achter even
getoucheerd (tamelijk opzichtig en relatief wat hard). Gelukkig leverde dat geen kaarten op.
We hadden, omwille van het met elkaar en iedereen laten spelen, voor een verdedigend concept
gekozen en het standaardeam bewaard om later in te vallen. Helaas na een gedegen begin vielen er wel
een paar gaatjes en dat bracht ons op 2-0 achterstand op. Ook nu weer onnodig, gezien het veldspel.
Een wissel 7 minuten voor tijd zou de balans nog kunnen herstellen.
Er was echter geen spelonderbreking meer tot 3 minuten voor tijd. Dat bracht ons nog wel een doelpunt
op, wederom Nina, die aan de kop geduldig en adequaat regaeerde bij het uitverdedigen van de keeper.
De druk en tijd was net niet voldoende om de Beast te doen bezwijken.
Leerpunten hebben we besproken en nemen we mee naar de toekomst.

CHT E1 - DOING E1: 5-6
CHT was vorig jaar veel te sterk voor alle tegenstanders in dit toernooi, wij verloeren toen met 9-4. Ze
hadden hun sterspeler niet bij zich, maar één van de andere toppers wel. Ook een sterke dame achterin
(nu met handstick) was een geduchte tegenstrever. Hoe anders kan het lopen als ons team gretig en
gemotiveerd aan een wedstrijd begint.
Deze ‘finale’ wedstrijd voor ons om de 5e- 6e plek had twee gezichten.
De 1e helft op ‘oorlogsterkte’ leverde een open spel op, was snel en met de posities geod bezet kon er
snel gespeeld worden. Naast het uitschakelen van hun spelverdeler maakte Nina tegen hem een
indrukkende passeermove en scoorde daaruit op sublieme wijze. De complimenten van de tegenstander
zeiden voldoende. Glunderen!!
De agressie droop ervan af en met 5-1 in de rust was er ongeloof en voldoende ruimet om de drie
reserves ook te laten spelen.
Dit kon niet meer uit handen gegeven worden,…. Mits de taken goed vervuld bleven worden. Tot 5
minuten voor tijd was er geen vuiltje aan de lucht. Oké, ze hadden 1 keer tegen gescoord, maar toen
Darren ook nog eens scoorde bleef het gat 4 doelpunten.
Jammer, jammer, de aanvalsdrift nam de overhand en daardoor werd de verdediging wagenwijd
opengezet. De een na de ander rolde op eenvoudige wijze binnen. Zelfs een tactische manoeuvre om
het middenveld weer in de hand te krijgen werd ons door nalatigheid bijna fataal. Toen 54 seconde voor
tijd de aansluitingstreffer, weer van afstand en door het midden door CHT werd gemaakt, werd het toch
nog penibel. Het gebrek aan samenspel in deze periode werd zo vakkundig afgestraft. Gelukkig bleef het
verder droog tot aan het eindsignaal en waren de punten binnengehaald.
Twee gezichten, één leer. Als we verzorgd spelen ziijn we lastig voor ieder tegenstander, anders
worden we in de hoek gedrukt. Samenspel en niet alleen willen scoren, verdedigend de zaak op
orde houden door de angel bij de tegenstander aan te pakken en vast te zetten. Bij balverlies
direct terug in de stellingen en niet een ander het probleem laten oplossen én elkaar ook in het
veld coachen.
CONCLUSIE:
Er had meer ingezeten. Naast ons eigen spel zat ook de loting niet mee, de andere poole was kleiner en
had ook minder sterke teams. Zo misten we de kruisfinales op een haar na. De uiteindelijk winnaar werd
GP Bulls, die geen spaan heel hielden van de Beast. Gezien de uitslagen hadden we m.i. een 2e plek
binnen handbereik kunnen hebben, in ieder geval bij de eerste 3 kunnen eindigen. Toch was het een
leuke, zware en leerzame dag.
Uitslag:
1 GP Bulls
2 The Beast
3 Upward
4 Kampong

5 Doing
6 CHT
7 Emmen
8 Mixteam (Blerick-Upward)
9 HC Catwijck

Het toetje was ook aardig, een alternatief partijtje 2-2 van H-hockey. Zou ook voor E-hockey attractief
kunnen zijn, Nina en Johan waren enthousiast. Wellicht iets voor een trainingssessie, afvalrace?
Ervaringen van deze bekerronde:







Individueel zijn we sterk genoeg, ondanks het gemis aan echte power, maar als team samen te
spelen in verschillende concepten zijn we nog steeds lerende.
Blijft staan: We zijn in staat ook sterkere tegenstrevers partij te geven, maar niet als we ons niet
aan de (verdedigende) taken houden.
Bij toenemende druk moeten we allemaal het hoofd koel houden en ons op de taken blijven
focussen, meer op verdediging richten dan op de aanval en elkaar ook positief coachen en
stimuleren..
Spel tijdig onderbreken om wissels te kunnen toepassen of om de stellingen weer gesloten te
krijgen.
We zijn dominant in ons spel, moeten leren dat dit soms niet effectief is als we de ruimte niet
benutten (blijft een aandachtspunt): punt driehoek naar achteren, meer bewegen (gaan
“vlinderen”), dus ook weer terugtrekken uit een aanval kan een optie zijn.
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