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De tweede competitiedag vond op 28 november j.l. plaats in het diepe zuiden: Maastricht.
Omdat de NS het ons onmogelijk maakte op tijd te komen voor de eerste wedstrijd, besloten
we reeds de dag ervoor naar Maastricht af te reizen en er een gezellige avond van te maken...
En dat is goed gelukt. Wegens werkverplichtingen en andere onvoorziene dingen konden we
deze dag maar beschikken over twee dames, Alisia en Anouk, die licht geblesseerd was. In de
sporthal aangekomen leek de eerste tegenvaller zich al weer aan te dienen: Alisia was tijdens
de damescompetitie, de dag ervoor, óók licht geblesseerd geraakt.. Van de zes dames in ons
team waren er slechts twee aanwezig en waar we eerst dachten een licht gebleseerde Anouk
en een fitte Alisia te hebben, hadden we nu dus alleen maar niet helemaal fitte dames in het
team...

De eerste tegenstander van de dag was Stick Together 1. In een op en neer gaande wedstrijd
met kansen over en weer ontstond de eindstand 3-3; ons eerste punt!!! Alisia en Anouk waren
goed op dreef en hadden geen last van hun blessures. Helemaal onwaarschijnlijk was dat we
in deze wedstrijd zelfs de kans zagen om lekker te combineren, iets dat we de vorige keer
nauwelijks voor elkaar kregen. Een kleine domper op de feestvreugde was dat Paul zoveel last
van zijn hiel had dat hij de tweede wedstrijd tegen de Vikings van Richard & Mayke niet mee
kon spelen. Ons eergevoel zei ons dat we die wedstrijd eigenlijk moesten winnen en
aangezien onze katers van de gezellige zaterdagavond maar niet te voorschijn wilden komen,
hebben we die wedstrijd degelijk gewonnen met 5-2.

Onze laatste tegenstander was Hooked, dat dus een thuiswedstrijd speelde. In een eerdere
wedstrijd van Hooked die dag speelden ze vrij ruw en kregen herhaaldelijk tijdstraffen. Het was
dan ook niet zo verwonderlijk dat wij een klein beetje tegen deze wedstrijd op zagen. Bij het
begin van de wedstrijd wilde Nathan nog even naar de wc en aangezien we toch vijf heren
hadden (Paul had voldoende rust gehad en kon weer meespelen), vonden wij dat niet zo’n
probleem. Toen hij een minuutje later terug kwam, stond het al 2-0 voor ons. Paul scoorde voor
ons waarschijnlijk onze snelste openingsgoal ooit door na zeven seconden een doelpunt te
maken. Pas toen wij met 5-0 ofzo voor stonden leek Hooked wakker te worden en zich te
realiseren dat ze ook maar een paar doelpunten moesten maken. Verder is nog
vermeldenswaardig dat Tiemen Jan een twee-minutenstraf kreeg (zijn eerste ooit...) voor te
weinig afstand bij een vrije slag. Later kreeg Anouk ook een twee-minutenstraf (ook voor haar
de eerste ooit...), voor staan in het doelgebied. In de derde periode kwam Hooked nog flink
terug van 7-2 ofzo tot 7-5, maar toen scoorde Martien weergaloos, zodat de marge weer drie
werd en hun verzet gebroken was. De eindstand werd 8-6, omdat zij in de laatste seconde nog
scoorden.

Al met al kunnen we spreken van een geslaagde tweede competitieronde met zowaar weer wat
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uitzicht op de middenpoule.

Tiemen Jan
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