DOING E-Rolstoelhockey E1-E2
seizoen 2017-2018
Verslag 5e Competitiedag Amsterdam
Datum: 19-5-2018

DE VOORBEREIDING:
Al voorafgaande aan deze competitiedag stond vast dat E1 al kampioen was van de 1e klasse West en
dat E2 nog in de strijd was voor plaats 2,3 of 4. Natuurlijk staat Doing voor een sportieve opgave. E2
moet op eigen kracht zijn positie verwerven, we gaan dus geen concessies doen aan onze speelwijzen,
zeker niet tegen elkaar. We weten dat alle ogen op ons gericht zijn, maar E2 zou ook niet willen winnen
als dit op een presenteerblaadje werd aangereikt.
De zaal was nieuw voor ons en het werd ook even zoeken hoe binnen te komen, maar toen dat eenmaal
geschiedt was, een heldere, lichte zaal voor ons om in te spelen. De bereikbaarheid van ons veld was
lastig doordat de 2 andere velden nauw tegen elkaar lagen en er geen ruimte was om langs
scheidsrechtertafels en in het tussen pad tussen de scheidsrechters door te laveren. Een klein minpuntje
en iets om voor iedere wedstrijd rekening mee te houden.
Dat laatste zou nog wel een puntje zijn, mede ook doordat de voedselvoorziening ook niet opgewassen
was tegen de vraag en de tijd daardoor razendsnel verstreek. Keuzes, keuzes …. en afspraken?

DOING E1 - DOING E2 2-0
Het spande er om. De tegenstanders als gieren aan de kant om nauwlettend te volgen of “vals” spel aan
de orde was. Wat hadden ze kunnen doen? Maar goed onze eigen belangen waren tvoren al duidelijk,
E2 zou ervoor strijden en E1 de sportieve plicht en de eer aan zichzelf houden.
Een boeiend gevecht ontstond. Waar E2 gedreven liet zien niet voor niets aanspraak te maken op een
hoge klassering. Toch wist Johan een gaatje te vinden en 1-0 was een feit. E2 wist E1 in de hoek te
drukken, waarbij al duidelijk was dat E1 minder scherp was als de vorige competitieronden. E2 rook
bloed, maar daardoor werd de verdediging even vergeten en wist Rick met een afstandschot dit af te
straffen 2-0. Daarmee was de strijd gestreden en wisten de andere tegenstanders dat er eerlijk gespeeld
was. E2 natuurlijk wat teneergeslagen en moe gestreden. Natuurlijk een compliment waard voor de
manier waarop ze het wel geprobeerd hebben.
CATWIJCK E1 - Doing E2 1-3
Op eigen kracht de punten binnenhalen en maar zien waar we eind van de dag op eindigen het devies
om deze wedstrijd in te gaan. Kampong E2 had inmiddels uitgehaald tegen Kennemer Keien (achteraf
gezien ook troebel(?), want de twee beste spelers van KK gaan komend seizoen naar Kampong),
waardoor hun toch al positieve saldo verder opgeschroefd werd.
Catwijck is de zwakste in de poule en hangt geheel in de touwen, d.w.z. ze proberen met man en macht
te verdedigen zonder ook zelf maar aan aanvallen te denken.

Een aanval vanuit de training, buitenom en dan rechts in het hoekje prikken was door Dennis tot in
perfectie uitgevoerd 0-1. Ook de 2e goal ontstond uit eigen kracht en door Darren werd het wapen van
Erica in gang gezet en met een prachtig afstandsschot maakte zij er 0-2 van.
Dennis had de smaak te pakken en wederom achter het doel om en rechts het hoekje in 0-3. Ja in de
euforie worden we nog weleens slordig en met een afstandsschot wist Catwijck ons een keer te
verschalken 1-3. De ruimte tussen schutter en keeper lag geheel open bij een vrije slag (rechtstreeks).
Een niet wervelende wedstrijd, wel gestreden en de punten zijn binnen.
KENNEMER KEIEN E1 - DOING E1 1-1
Een moeilijke tegenstander voor ons E1. We wisten dat ze tot de tanden gewapend het strijdveld
zouden betreden, want winst was noodzakelijk om mee te doen voor de hogere posities in onze poule.
Daarbij hadden ze van Kampong een afstraffing gehad en hadden ze een appeltje met zichzelf te
schillen. Zoals verwacht werd het een gelijk opgaande strijd, waarin wij in de eerste helft de betere
kansen hadden. Met een uitbraak over links mna een inetrceptie wisten we door Rick op 1-0 te komen.
De tweede helft waren zij sterker, we bleven te afwachtend en wisten niet meer de snelhied van
handelen en afspelen in te brengen. Bij een van hun aanvallen (het was wachten op wederom een
scheidsrechetrlijke beslissing in ons nadeel, deze wedstrijd wel bijzonder veel) reed Utku kennelijk licht
in het keepersgebied en was dit terecht een straf middels shoot-out. Deze werd verzilverd 1-1, wat
tevens de einduitslag bleek te zijn. Een zeer matige wedstrijd toch met een punt afgesloten.
DOING E2 - KENNEMER KEIEN E1 0-1
De strijd om plek 3 in de poule was inmiddels duidelijk geworden, Kampong niet meer te achterhalen op
doelsaldo, dus nog eenmaal alles uit de kast om een podiumplek. Helaas alles was al gegeven, de
machines zaten vast. Geen wervelende acties meer, een uitgebluste ploeg worstelend naar het eind.
Jammer, maar met opgeheven hoofd kon deze competitie agfgesloten worden.
Het werd uiteindelijk 0-1 door een afstandsschot van links precies in de hoek.
KAMPONG E2 -DOING E1 2-0
De plaatsen waren vergeven, maar de eer van beide ploegen stond nog aan de basis van deze match.
In het begin vanuit een verdedigende stelling proberen de snelle aanvallen van de 2 topspelers van
Kampong proberen te ontmantelen. Daar blijkt nog steeds onzezwakte te zitten, we willen altijd nog
steeds het spel maken en in onze drang naar voren ontbeert het ons om snel om te kunnen schakelen.
Dus met een snelle tegenstoot en afstandscshot wist Marvin onze keeper te verschalken (verrast?).
De tweede helft weer vanuit eigen kracht de opstelling ingezet. Maar waar de discipline het gehele
seizoen sterk was geweest, vergaten we onze afspraken en speelden we niet als team. Daardoor kon er
balverleis ontsaatn, die weer hetzelfde resultaat opleverde als bij de eerste tegengoal 2-0.
We hadden de mentale kracht ook niet meer om dit om te buigen, kennelijk was het al behaalde
kampioenschap al voldoende en de afstand tot Kampong nog altijd een groot gat. Dus wat neerslachtig
na dit resultaat waren we wel, maar de pijn was al snel voorbij bij de prijsutireiking.

EINDSTAND i:

E-Hockey Regio West Standen 2017-2018
Pos.
1
2
3
4
5

1ste Klasse
W G G V DV
DT DS PTN
Doing E1
13 9 3 1 43 - 10 33 30 *
Kampong E2
13 6 2 5 27 - 26 1
20
Doing E2
13 5 3 5 26 - 28 -2 18
Kennemer Keien E1
12 4 3 5 34 - 33 1
15
Catwyck E1
13 2 1 #
15 - 48 -33 7
* Kampioen Deelname Play-in/Play-out Overgangsklasse

P.S. VERMOEDELIJK DE UITSLAG E2-KK E1 NIET BIJ DE KK VERWERKT, WAARDOOR ZIJ OP DE 3E PLAATS ZIJN GEËINDIGD.

CONCLUSIE:
Een fantastisch wedstrijdseizoen, waar we tot op het eind meededen om de hoofdprijzen.
E1 als 1e en E2 na een spannend slot net als 4e geëindigd.

De competitie duurde net 1 ronde te lang, de pit was eruit, de scherpte ontbrak.
Onze suppoters waren ook vandaag sterk vertegenwoordigd en probeerden ons tot het eind toe op te
zwepen.
Kampong werd steeds sterker gedurende het seizoen en zal zowel op de PIPO-wedstrijden als volgend
jaar een geducht tegenstander worden.
Kennemer Keien zal een behoorlijke aderlating moeten ondergaan en zal volgend seizoen naar
verwachting geen rol van betekenis meer spelen.
Wij gaan ons opmaken om in Arnhem met E1 een goed resultaat neer te zetten, E2 is dit seizoen
uitgespeeld. De verwachting en wens is niet om een klasse hoger te gaan spelen, maar we zullen onze
huid duur verkopen, daar gaan we van uit.
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