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DE VOORBEREIDING:
De eerste ronde was een groot succes voor Doing, met beide teams al meteen afstand genomen van de
concurrentie.
Dat houdt geenszins in dat we op onze lauweren gaan rusten. Volle bak doorgaan met inzet en plezier
op de trainingen. Ook daarbuiten zijn initiatieven voor de groepsfeer onontbeerlijk en zo gaan we weer
met elkaar chinezen, is er een link gelegd voor deelname aan een toernooi in het buistenland (helaas
door competitieverplichtingen niet in 2019 te realiseren) en staan voor het komende seizoen weer
andere uitdagingen te wachten.
Maar eerst gaan we de 2e ronde in, waar we de druk van al twee jaar kampioen en het tweede team als
running mate en directe concurrent voor het eerste verder willen opvoeren.
OVERVEEN:
Blijft een fantastisch complex om te spelen, ruim opgezet en met de warmtestralers ook voor de
rolhockeyers aangenaam om buiten de wedstrijden om aan de randen van de velden te blijven.
DOING E1 - KAMPONG E2 2-0
De verwachting dat Kampong ons weer het leven zuur zou maken kwam er (nog) niet helemaal uit, maar
onderschatting is de grootste fout die je kan maken, dus vanaf het begin de duimschroeven aandraaien,
zonder de eigen verdediging te vergeten. Vanuit een dichtgetimmerde verdediging bouwden we
langzaam aan een overwicht. Dat mondde uit in een prachtige aanval na een blok gezet door Johan,
waarbij Niek en Boyan ook een blok zetten rondom de gevaarlijkste tegenspeler (die zo klem in de hoek
niet kon assisteren in hun verdediging). Een fantastische afronding van Rick en de terechte stand stond
op 1-0.
Na rust wat wisselingen aangebracht (Niek en Rick voor Utku en Nina), waardoor we meer van achteruit
konden opbouwen. Het gevaar is dan wel dat we weer kunnen vervallen in ons “oude” spelletje.
Drukken en verdedigend een steekje laten vallen. Dat werd echter met kalmte opgevangen en door slim
bewegen bleven we de bovenliggende ploeg. De kalmte werd uitgedrukt met een geplaatst
afstandsschot door Utku, 2-0. Deze winst is weer een grote stap in het prolongeren van de titel. Maar
laten we voorzichtig blijven en gefocust iedere wedstrijd opnieuw ingaan.
DOING E2 - KAMPONG E2 0-0
Met de ervaringen van E1 in beeld konden voor E2 ook de goede lijnen uitgezet worden. Het gemis van
Erika (feestje in de privésfeer) moest opgevangen worden. Gelukkig kan Niek (voor Kenny in de 2 e helft)
ook bij de E2 meespelen, waardoor hij met de handstick een extra inbreng kan hebben.

Zoals te verwachten was, bleef Kampong de aanvallendst ingestelde ploeg. Maar het verdedigingsblok
van E2 bleek een onmogelijke veste om in door te dringen. Daardoor bleef de stand op 0-0 steken.
CATWYCK E1 - DOING E1 0-11
De vorige keer bleek Catwyck lastiger dan verwacht. Dus meteen ook daarop gehamerd en we moesten
van begin af aan volle bak spelen. D’r op en d’r over in wielerjargon (sorry team, kon het even niet
laten). Als een mes door zachte boter gleden de aanvallen zo door hun verdediging.
Alles klopte, het samenspel, de snelheid en de afronding. Verdigend hoefden we ons ook niet echt
zorgen te maken, al blijft het gevaar van een tegenstoot om de hoek liggen. En dat werkt dan weer door
tussen de oren. Dus volle aandacht en met kracht op hun doel af.
1-0 na breedtespel en afronding door Johan. Eén tegenaanval zonder verdediging, gelukkig was dit de
waarschuwing die we nodig hadden. Slim een vrije slag door het hart van hun verdediging, Nina/Johan
2-0. Utku die een gat zag en vanuit de vediging genadeloos toesloeg, 3-0. Rick oprukkend over links,
voorzet voorlangs en Johan afmakend, 4-0. Rick kreeg het nogmaals op z’n heupen en via links kort door
de bocht en via de keeper, 5-0.
Na de rust (Boyan voor Rick) draaiden we de duimschroeven aan en na een fraaie treffer van Nina (geen
“180” als bij het darten, maar een onvolprezen “360” met de T-stick) stond het 6-0. Een fraaie pass van
Utku dwarsover naar Johan op links, 7-0. En nogmaals Utku, nu een schot vanaf links in de uiterste hoek,
8-0. Johan ontregelde als een horzel het spel van de tegenstander, verovert de bal en…., 9-0. Een fraaie
draai rechts aan de balk door Utku en een pass recht op de stick van Nina mondde net niet uit in een
goal (wel heel bekeken). Johan glipte links slim langs de keeper, 10-0. En het toefje was een cadeautje
van de keeper, die onfortuinlijk toch de bal buiten de cirkel bracht bij Johan, die (zonder dank je wel te
zeggen) meteen erbovenop zat en afdrukte, 11-0.
Ik moest even een wat langer beeldverslag neerzetten, waardoor het lijkt alsof we met weinigen
speelden. Maar het teamspel van allen zorgde ervoor dat we zo geweldig konden scoren, dus Stefan en
Boyan ook voor jullie de complimenten.
DOING E2 - VIOS’82 E1 10-0
Bovenstaande uitslag vroeg om een tegenprestatie van E2. Tot op het bot gemotiveerd en tot de tanden
gewapend werd ten strijde getrokken.
Ook hier moet de verslaggever alle zeilen bijzetten om de score bij te kunnen houden. Wat een drive,
werklust, teamspel. En niet te vergeten de lessen uit de training in de oren geknoopt. Dat leidde meteen
al naar de 1-0 door Dennis, die achterom het doel links om het hoekje de score opende. De smaak was
te pakken en met een wervelende solo over links en een bekeken pass naar rechts wist Darren Dennis te
bereiken, 2-0. Ook de volgende aanval gaf uitzicht op een goal, weer Darren over links en een
afgemeten pass op Kenny. Helaas was de keeper net attent genoeg. De 3-0 heeft de verslaggever door
andere aandachtstrekkende omstandigheden niet gezien, maar de 4-0 was weer een bekeken goal door
Dennis. Hij wachtte rustig de bal op die langzaam uit de cirkel draaide, een tikje en het punt kon
aangetekend worden. Nog voor de pauze werd het 6-0 en 7-0, beide na een aanval van Darren met pass
op Kenny, die zijn goede timing weer bewees en handig 2 keer het net liet bollen.

In de rust kwam Niek er in voor Mutafa en was de storm inmiddels geluwd. Geen druk meer om de
overwinning binnen te slpene en Vios die zijn zaakjes meer op orde had zorgden ervoor dat er geen
herhaling van de eerste helft plaatsvond. Wel werd er nog gescoord, Darren over rechts, voorlangs en
links afmakend, 8-0. Niek van achteruit de bal onderschapt en volle vaart dwars door het centrum en
keurig afrondend, 9-0 (wat een glundering, top). En last but not least Dennis over rechts manoeuvrerend
en vrij op het doel af, koel 10-0.
Ook hier weer een super teamprestatie waarbij niet iedereen genoemd is maar zeker bijgedragen
hebben aan deze dubbele cijfers (Edwin, Esther, Mustafa).
DOING E1 – VIOS’82 E1 9-0
Het houdt niet op. Gedreven als we zijn moest ook Vios er weer aan geloven. Ja wie kan er niet scoren.
Zelfs Stefan, dit keer als speler (Niek in de goal), die achterin de bal oppakt, op solotoer gaat en
ongehinderd de bal ook nog eens netjes voor zijn stick kan leggen en behendig de 1-0 aantekent. Boyan
die ook slim de achterlijn opzoekt, achter het doel langsgaat en voorlegt op Utku, 2-0. Deze rustige
eerste helft viel er ook nog een derde goal door een vrije slag van Utku, vanaf kop middenveld 3-0.
Met Rick en Johan erin voor Boyan en Stefan (Nina op de goal) werd er weer vuurkracht geleverd. Met
tikkie-takkie spel vonden Rick en Johan elkaar regelmatig en 4-0 Rick, 5-0 Rick, 6-0 Johan werden aan de
lopende band gescoord. Nog wat druk van de tegenstander links op Rick, waar hij weer eens als een
slangenmens zichzelf uitdraaide, een vrije pass op Joan en de 7-0 telde weer aan. Ook het biljarten
kwam voorbij. Met een geweldige effectbal wist Johan de bal binnen te caramboleren, 8-0 en een
fantastische afsluiting was de zuivere pass van Utku op Johan, 9-0. Niets meer aan toe te voegen.
DOING E2 – CATWYCK E1 5-0
Een lange dag en dan na zoveel spektakel nog zo’n pot op de mat brengen? Soepel en souverein was de
start, waar Darren zich weer als een bijtje door de verdediging frunnikt en de tegenstand daarmee brak,
via rechts ongehinderd kon scoren, 1-0. Ook tekende hij de 2-0 af in de rechter korte hoek, waarbij net
als steeds medespelers blokkend een doorgang voor hem verzorgden, 2-0. Dan de opofferingstaktiek die
Kenny altijd al aan de dag legt, maar nu in optima forma. Eerste een stevig blok voor Dennis, die
daardoor rechts eromheen kon rijden. Nogmaals als een schicht dook Kenny tussen de verdedigers en
daarmee kreeg Dennis zijn doorgang, 3-0. De volgende liet niet lang op zich wachten, een
onderschepping achter het doel en over links kon Darren de bal in het lege doel leggen, 4-0. Nog voor
rust werd de eindstand van deze wedstrijd geregeld, weer door een blok van Kenny die zo de weg
vrijmaakte voor Dennis om de 5-0 af te drukken.
Slechts eenmaal na deze stand wist Catwyck gevaarlijk te worden, maar Esther was op haar qui vive en
wist de bal uit de hoek te halen. Zoals gezegd met wissels Niek en Edwin voor Dennis en Esther was de
koek op, de pijp was leeg en rustig uitspelen het devies. Mooie prestatie E2!

EIND GOED, AL GOED:
Ook nu weer maximaal gepresteerd, slechts 1 keer gelijk gespeeld, de rest gewonnen. Hierdoor is er wel
een erg groot gat geslagen met de andere drie teams. Dit houdt niet in dat we er al zijn. We verwachten
zeker nog wat vuurwerk de komende rondes, dus we blijven kalm maar doelbewust trainen op
verbeteringen.

STAND NA DE 2E RONDE:
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