Hisalis Heren 1 verliest thuis op laatste moment van Strawberries: 1-3
28 april 2013

Uit in Driehuis was met 7-0 verloren dus Heren 1 verwachtte dat het geen
gemakkelijke pot ging worden tegen de Strawberries. Na 1 minuut leek de bal na een
snelle aanval van Dirk Jan Remmerswaal er echter al in te liggen, maar het doelpunt
werd afgekeurd omdat de bal niet over de lijn geweest zou zijn.

Na een kwartier kregen de bezoekers een strafcorner mee. De laatste man met
nummer 13 veegde de bal onhoudbaar strak in de uiterste rechterhoek met zijn
snoeiharde sleeppush. De corners die de Strawberries daarna nog kregen wist de,
na een blessure weer teruggekeerde, Flip van ‘t Pad Bosch er met kunst en
vliegwerk uit te houden.
Halverwege de wedstrijd hield het publiek de adem in, want na drie verdedigers
omspeelt te hebben had Remmerswaal een kans om zijn solo af te maken. Zijn schot
werd echter geblokkeerd door de laatste man van Strawberries.
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Op slag van rust werd opnieuw Remmerswaal hard vanaf rechtsvoor aangespeeld en
hij weet met een fraaie backhandslag de bal in de verre hoek te leggen, zodat de
teams met gelijk spel de rust in konden gaan.

In de tweede helft ging de wedstrijd volstrekt gelijk op, wat zicht gaf op minstens een
gelijkspel tegen deze tegenstander die in de top van de ranglijst staat.
Helaas gooide opnieuw de nummer 13 van Strawberries roet in het eten door twee
strafcorners te nemen, de eerste ging er direct onhoudbaar in.
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In de laatste minuut van de wedstrijd viel de laatste strafcorner voor Strawberries.
Van ’t Pad Bosch redde nog in eerste instantie door met een snoekduik de bal er met
zijn handschoen uit te slaan, maar de rebound ging er alsnog in, zodat de uitslag 1-3
werd, wat eigenlijk niet de geest van de wedstrijd juist weergaf.

Caroline Beelen-van den Bosch
PRCOM HC Hisalis
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