DOING E-Rolstoelhockey E1
seizoen 2016-2017

Verslag 2e Competitiedag te Alkmaar
Datum: 3 december 2016

Planning van de dag:
Een hele volle dag, van het
begin tot het einde.
Het doel, eigen spel spelen
tegen ook de mindere ploegen.

Stand na de eerste
competitiedag, …
en uitgangspunt om te gaan
voor het kampioenschap?

De weken voorafgaand getraind op individueel technische aspecten , aangevuld met technische en
tactische oefeningen voor het aanval- en verdedigingsspel. De opkomst en het enthousiasme
beloofden al veel goeds.

Alkmaar is niet echt dicht bij de deur, dus iedereen al vroeg uit de veren en op pad.
Al vroeg blijkt het een drukte van belang, want naast de hal is er een zwembad medegebruiker van
de ingang, ’s middags leek het doorkomen van de hal naar het restaurant een bijna onmogelijke
opgave door de rij met zwemliefhebbers. Rolstoelers hebben nu eenmaal meer ruimte nodig om te
passeren en daar is “Nederland” nog steeds niet op berekend. Echter geen onvertogen woord
gehoord. Het restaurant was zelf ook wat aan de krappe kant, maar ook hier konden ploegen met
enig schikken en in rust elkaar passeren zich laven aan de ‘vette hap, en andere versnaperingen en
drank. De koffie smaakte mij in ieder geval prima.
VIOS’82 E1 - DOING E1
Als eerste tegenstander troffen we vandaag VIOS’82, een van de laagst genoteerde clubs. Zaak om
niet meteen gemakkelijk erover te denken, dus tevoren werd het team op scherp gezet .
Een memorabel feit is dat we vandaag i.p.v. met vijf spelers er gevoelsmatig met zes speelden. Dit
kwam door het mogen uitproberen van een communicatiesysteem (geregeld door Nina en Rick). Na de
eerste gewenning bleek het team er baat bij te hebben en gaan we onderzoeken of aanschaf mogelijk
is. Wel zal er nog meer over gesproken moeten worden en de handigheid, mogelijk met afspraken,
verder uitgewerkt moeten worden. Daar kunnen we in de trainingen ook mee gaan oefenen.

In een vrij koude hal met lage balken en een organisatie zonder microfoon, allemaal wat
amateuristisch aandoend, maar wel in een gezellige sfeer. Dat daardoor ook de tijden wat uitliepen
moge duidelijk zijn, maar goed, we hadden er de gehele zaterdag voor.
VIOS begon nog dapper, geen verstoppertje spelen en kijken of er in het spel nog wat te halen viel.
Insteek voor DOING was vandaag als team, met elkaar en ieder zo veel mogelijk spelen tot resultaat
te komen. Dus de opbouw was met een voorhoede te gaan rouleren. De eerste opstelling was met
Esther in het doel, Ferry achteropbouw en midden rechts Johan, midden links Boyan en vooropbouw
Nina, dis ook het eerste deel van het verdelen van informatie, via een microfoon, op zich nam.
In de 2e helft wisselden Johan, Boyan en Nina met respectievelijk Darren, Rick en Erika.
Wat het meest opviel was de gedrevenheid van het eerste team, waardoor de “muur” van de
tegenstander gebroken werd. Het tweede bedrijf was daardoor leuk om te zien dat de trainingen
effect opleverden, er was goed en snel samenspel te zien. Kortom de tegenstander werd volledig
overlopen (mooi om dat in deze sport te noemen) en we wonnen met 0-15.

KAMPONG E3 - DOING E1
De tweede wedstrijd was eveneens een wedstrijd, die tevoren in de pocket leek te zijn. Ook hier kan
de geest van overschatten ontstaan en je daarmee tegen een lastige wedstrijdverloop aankijken. Dus
na een lange tijd tussen deze beide wedstrijden in, weer met elkaar samengekomen en de tactiek
besproken. Kampong is een grote club, dus veel potentieel om uit te kiezen. Het E3-team heeft dan
wel niet technisch de sterkste mensen, maar het opportunisme en de gedrevenheid zijn er niet
minder om. Twee -niet remmende- doordouwers kunnen nogal wat teweegbrengen, maar door het
gedisciplineerde spel van ons hadden zij toch geen schijn van kans.

Ook in deze wedstrijd voor de opbouw net als tegen VIOS”82 ingestoken, met dien verstande dat
Erika de 1e helft het doel schoon zou houden en Esther de 2e helft. Opmerkelijk was dat Kampong
een tactiek had van loeren op een uitbraak en zo lang mogelijk voor de eigen pot blijven hangen. Dat
dit door onze technische suprematie en discipline toch niet hielp bleek uit de uitslag: 1-11.
DOING E1 - KAMPONG E3
Iets minder lang pauze en daardoor minder koud worden, het was niet te harden zonder
winterkleding in de hal, maar de resultaten tot op heden en de saamhorigheid van team en aanhang
was hartverwarmend, dus gemotiveerd keken we naar de laatste partij uit.
Ook het feit dat bij Kampong de verwachting was dat Marvin tegen ons zou meedoen, gaf de rivaliteit
een extra duwtje in de rug. Hierdoor werd er uitgekeken naar een struggle om de eerste plek in onze
poule. Jammer genoeg ging dit niet zoals we ingeschat hadden. Marvin was in de wedstrijd tegen
Evergreen op zijn hand geslagen en daarmee uitgevallen. Na een bezoek aan het ziekenhuis bleek hij
een scheurtje in zijn hand te hebben opgelopen en met pijnstilling kon hij alleen maar als
toeschouwer tegen ons aanwezig zijn. Bij deze, Marvin heel veel sterkte met het herstel.
Ook in deze wedstrijd (…. nauwelijks sprake van) had Kampong de tactiek om voor het doel te blijven
klitten. Als lijm zaten zij tegen de halve maan aangeplakt, bijna geen doorkomen aan. Zelf hadden ze
niet de intentie om aan te vallen en alleen de meest technische van de ploeg wilde nog weleens de
bal bij zich houden en door een blokker schijnbaar aan aanvallen denken. Helaas strandde zij vrijwel
altijd aan de bording halverwege het veld en maakte Kampong zich snel op om met z’n vieren weer
de verdedigende stellingen te betrekken. Met geduld, beweging, samenspraak en samenspel wisten
we toch wat gaten te creëren en uiteindelijk te scoren. Nina werd nog even getorpedeerd aan de
zijlijn, waardoor zij in ademnood kwam, maar ook dat werd - net voor rust - gelukkig snel hersteld
door haar begeleidster. In de 2e helft gingen we door met beuken op hun verdedigingswal, dit keer
werd er iets minder overleg gevoerd (wegvallen van de communicatie met Nina) en ook het
samenspel werd, door de frustratie over het spel van Kampong , minder. Tussentijds de bal
vasthouden en niet aanvallen zou kunnen helpen hen uit te lokken, maar daar ontbreekt toch nog
wat geduld binnen onze gelederen. Al met al toch tevreden met de uitslag en het
doorzettingsvermogen van de ploeg: 6-0.
Complimenten voor de ploeg an sich voor het getoonde spel en met name aan Ferry, die ditmaal
heeft laten zien vanuit rust en slim spel de lijnen goed te kunnen uitzetten.
TRAININGEN TOT 28 JANUARI 2017, DE 3E COMPETITIERONDE:
Er is een schema opgesteld, maar er vallen enkele dagen uit. Johan gaat na
wat er verder mogelijk is en zal ons dat nog laten weten. Over volgende
week horen we tijdig.
Met Kerst en Oud- en Nieuw zal er niet getraind worden.
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