Hisalis Heren 1 overklast Saxenburg met 7-1
14 april 2013

Afgelopen oktober won Hisalis al van Saxenburg, en coach Patrick Peeters was van
plan om dit te herhalen op een heerlijke zonnige hockeymiddag thuis in Lisse.
Karst van der Borg maakte een sterke rentree na een langdurige rugblessure. De
geblesseerde keeper Flip van ’t Pad Bosch werd vervangen door Pim Vreeken, die
een goede wedstrijd keepte.

Hisalis ging voortvarend van start en zette direct veel druk op de tegenstanders die
hierdoor moeilijk de bal uit konden verdedigen. Na tien minuten opende Dirk Jan
Remmerswaal de score met een fraaie backhandslag op de bovenkant plank.
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Max Keuzenkamp en Thijs Kwakkenbos zorgden voor de 3-0, daarna maakte
Saxenburg nog klein statement door de 3-1 aan te tekenen, na wat gemakzucht bij
de verdediging van Hisalis. Uiteindelijk ging Hisalis met 4-1 als duidelijk sterkere
partij de rust in.

In de tweede helft was er nog even verwarring bij een strafbal voor Hisalis. Dirk Jan
Remmerwaal kreeg een scherpe diepte pass van Michael Post, maar werd door de
keep van Saxenburg getackeld wat een terechte strafbal opleverde.
Kees van Schieveen pushte deze keihard in het doel, maar omdat de keeper te
vroeg bewoog moest hij volgens de arbitrage opnieuw genomen worden. Deze
tweede poging ging er tot teleurstelling van Hisalis niet in.
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Maar lang werd er niet getreurd, want Michael Post en opnieuw Keuzenkamp en
Kwakkenbos zorgden voor spektakel door in de tweede helft de eindstand op 7-1 te
zetten.

Hisalis moest de wedstrijd met 9 man uitspelen door twee gele kaarten wegens
obstructie voor Post en Remmerswaal, de laatste werd overigens onterecht
uitgedeeld. Saxenburg wist niet van dit overtal te profiteren zodat Hisalis zeer
tevreden over deze klinkende overwinning kon nagenieten in het zonnetje.
Caroline Beelen-van den Bosch
PRCOM HC Hisalis
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