Verslag van de wedstrijd tegen Peize
Vol vertrouwen betreden we de arena. De grote overwinning vorig jaar in de uitwedstrijd geeft ons
mentaal al direct een flinke voorsprong
De mannen uit Peize zijn al in de zaal; blijkbaar denken ze dat een lange warming up de wedstrijd in
hun voordeel kan doen kantelen. Het merendeel van de spelers herkennen we van vorig jaar , het
niveau van een paar nieuwe spelers moeten we afwachten . Gelukkig is hun langste speler , tegen
wie Bert J moest opboksen, niet present. Dat komt goed uit want ook onze lange mensen laten het
afweten
Peize komt goed uit de startblokken en neemt een 6-0 voorsprong. Hun nummer 4 maakt direct al
indruk door als een stoomwals door onze zone te denderen waarbij wij al snel tegen een paar P,s
aanlopen . Gelukkig blijft de zone voor de meeste tegenstanders een lastig te nemen obstakel ,
gewend als zij zijn aan man to man
Wij hebben dan wel geen wals maar we komen wel op stoom en dan is er geen houden meer aan .
Gio neemt het voortouw en de rest volgt. In de pauze staan we dan al ruim tien punten voor en dat
wordt rustig geconsolideerd. De vriensdschappelijke wedstrijd dreigt even te ontaarden als Gio – na
een aantal eerdere stevige confrontaties- onder de stoomwals komt te liggen maar de beide
mannen lossen dit - een beetje geholpen door ploeggenoten -op door beiden een time out te nemen
Philip scoort een paar keer op zijn typische manier , Victor gooit een paar driepunters, Gio is de
tegenstander keer op keer te snel af, Herman houdt zoals gewoonlijk het overzicht , Jan H neemt zijn
punten mee en staat in de verdediging zijn mannetje, Henk is weer de echte center met een paar
prachtige scores en Jaap legt een paar tellen voor het einde twee tegenstanders in de luren en
frommelt er de laatste score in: 70-56
Nog een opvallend detail: Bert B , die vorig jaar in de uitwedstrijd nog bij ons meespeelde , was
anoniem aanwezig . Bij ons speelde hij veel beter. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat hij dat zich
optrok aan ons geweldige niveau! Hoewel Jan K dat zal ontkennen denk ik
Na afloop hoorden we de mannen uit Peize klagen over de borden, de ring en de afmetingen van het
veld die duidelijk in hun nadeel waren . Alsof wij daar bij hen vorig jaar geen last van hadden ?! . Het
stond een overwinning met 30 punten verschil niet in de weg! Mijn achterbuurman , die in Peize
speelt , is er van overtuigd dat zij volgend jaar gaan winnen : het puntenverschil was immers
gehalveerd!
Na een paar drankjes en twee schalen met hapjes ging iedereen huiswaarts . Philip nog bedankt voor
het rondje !
Tot slot: wie o wie leverde de grootste bijdrage aan deze overwinning ?
Groet en tot donderdag as!!
Jaap

