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Uitslagen

Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
Week: 06 (2005)
  8034813-02-05 13:00 R3C Wordt Kwiek 4 - De Pein 2 7 - 8 Jubbega

Verslagen

De Pein 2 aan kop na zwaarbevochten winst op WK 4

Duel meer spannend dan fraai

Resultaat van wedstrijd Wordt Kwiek 4 - De Pein 2 (7-8)

JUBBEGA - De ongeschreven regel dat wedstrijden waar iets op het spel staat kwalitatief niet
altijd de beste zijn werd zondagmiddag in de Expansiehal van Jubbega weer eens bewezen.
Zowel de Pein als WK bakten er aanvallend niet veel van, minstens een handvol opgelegde
schotpogingen misten de precisie om tot doelpunt gepromoveerd te worden. De ruststand
bleef op een schamele 3-3 steken waarbij de Pein een 1-3 voorsprong had weggegeven. Het
beeld van de 2e helft was al niet anders. Tot 7-7 bleef het gelijk op gaan en waren 5 van de 8
doelpunten vanaf de 2,5 meter gescoord. De wedstrijd stevende af op een gelijkspel en dat was
gezien het beeld van de strijd terecht geweest, maar daarbij had men niet aan Janneke van der
Veen gedacht, want met een verre afstander werd zij de âmatchwinnerâ. Met nog 3 wedstrijden
te gaan staat de Pein 2 nu bovenaan, 2 punten los van naaste belager WK 4. <p>Beide teams
startten zichtbaar gespannen aan deze belangrijke wedstrijd, de winnaar van deze wedstrijd zou
immers 2 punten afstand nemen en met de wetenschap dat WK 4 en de Pein 2 er in deze poule
met kop en schouders boven de rest uitsteken zou de winnaar goede zaken doen in de race
voor het kampioenschap. De supporters die voor Philip Allen naar de sporthal gekomen waren
kwamen bedrogen uit; werd vorige week de wedstrijd nog uitgesteld omdat de Engelsman in
dienst van Wordt Kwiek moest fluiten bij de junioreninterland BelgiÃ« - Nederland, afgelopen
zondag schitterde Allen door afwezigheid, hij zat ziek thuis. Coach Foeke Bruinsma kon
beschikken over een compleet team, zodat ook de reservebank sterk bezet was vandaag. In de
aanval startte de Pein met Janna Blauw, Wippie van der Heide, Ronald Rozenberg en Eise
Welling. De eerste verdediging was in handen van Janneke van der Veen, Margriet Rozenberg,
Hans Hellinga en Martin van der Velde. Het duurde een hele poos voordat de nul van het
scorebord was verdwenen, eerst was het aan de aanhang van WK om te juichen. Niet kort
daarna was het de beurt aan de Peinders: Janna Blauw werd foutief afgestopt met een
(benutte) strafworp als gevolg. Het 2e aanvalsvak had in eerste instantie minder moeite om het
hart van de korf te vinden. Een slim versierde strafworp namens Margriet Rozenberg en het
afstraffen van het verkeerd opstellen van de tegenstander van Hans Hellinga liet de score
oplopen naar 1-3. Dat was het ideale moment geweest om de score verder uit te breiden, maar
het schot liep niet bij de Pein. Vele kansen spatten uiteen op de paal waarbij de afvallende bal
te vaak voor de gastheren was. Die konden zodoende vaak aanvallen maar ook WK 4 had het
vizier niet op scherp staan, zelfs een vrije doorloopbal werd jammerlijk gemist. Toch wist WK
voor rust weer orde op zaken te stellen door tweemaal van afstand te scoren en zodoende de
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ruststand op 3-3 te bepalen. </p><p>Na de rust bleef het niveau van de wedstrijd ondermaats.
Ook de scheidsrechter deelde zo nu en dan mee in de malaise door, van beide kanten, een
aantal dubieuze beslissingen te nemen. De Peinders lieten zich hier iets teveel door
beÃ¯nvloeden, tot 5-7 had dit nog geen uitwerking op de stand (Peinder doelpunten van
Margriet Rozenberg en Janna Blauw (afstand) en Hans Hellinga (2 strafworpen)), maar
naarmate de wedstrijd vorderde kwam WK steeds beter in haar spel. De roodhemden konden
vaker van afstand schieten dan de Pein en de aanvallende druk nam toe, de Pein moest 2 keer
aan de noodrem trekken met 2 keer een strafworp tot gevolg. Bij de 2e âstipâ liepen de
gemoederen op wat aanvoerder Hans Hellinga een gele prent kostte. De stand was inmiddels
gelijk geworden (7-7). Het publiek prepareerde zich voor een spannende ontknoping van de
wedstrijd. Zou er nog gescoord worden en zo ja, door wie? Coach Bruinsma had de wissels al
klaar staan maar wachtte nog even met het gebruiken daarvan. Terwijl de klok in de sporthal de
laatste minuut al aangaf veroverde WK de bal nog maar eens. Met een sterke rebound waren de
Jubbegaasters lichtelijk in het voordeel, maar ook nu hield de Peinder verdediging stand. De
Pein kon nog een keer overnemen. Iedereen had zich al bijna verzoend met een gelijkspel, maar
er was volgens de scheidsrechter nog wat blessuretijd om door te spelen. Zonder korfbezetting
loste Janneke van der Veen een afstandschot, alsof het zo had moeten zijn plofte de bal door
de korf. Beiden mochten nog 1 aanval opzetten, maar doelpunten vielen er niet
meer.</p><p>âDe gelukkigste heeft vandaag gewonnenâ gaf coach Bruinsma na afloop
ruiterlijk toe. âEn gelukkig waren wij dat deze keerâ. Bruinsma memoreerde daarmee naar de
destijds verloren thuiswedstrijd. Ook toen waren beide teams gelijkwaardig aan elkaar en ook
toen was het de uitclub die als gelukkigste de winnaar werd. Met nog 3 wedstrijden voor de
boeg heeft de Pein 2 de beste papieren voor een nummer 1 positie, een plaats die naast het
kampioenschap ook een plaats in de reserve 2e klassen oplevert.</p>

 

                                2 / 3



Nieuwsbrief KC de Pein - Week 6 - Jaar 2005
 

Hieronder de standen op basis van de huidige bekende uitslagen

Klasse 3C

Klasse: 2004-2005
Periode : Zaal

Team WS Wi Ge Ve PU DV DT DS
  1. De Pein 1 14 7 2 5 16 211 191 20
  2. WWMD 1 2 2 0 0 4 34 24 10
  3. Olympia (T) 1 2 1 1 0 3 29 21 8
  4. Goorecht 1 2 1 0 1 2 30 31 -1
  5. VKC/AROBantennebouw 1 2 1 0 1 2 31 36 -5
  6. De Hoeve 1 2 0 1 1 1 23 28 -5
  7. ODA (R) 1 2 0 0 2 0 21 28 -7
  8. Korulos 1 2 0 0 2 0 23 43 -20
  

Klasse R3C

Klasse: 2004-2005
Periode : Zaal

Team WS Wi Ge Ve PU DV DT DS
  1. De Pein 2 1 1 0 0 2 8 7 1
  2. De Hoeve 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Flamingo's 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Goorecht 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Ritola 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  6. SCO 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  7. VKC/AROBantennebouw 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  8. Wordt Kwiek 4 1 0 0 1 0 7 8 -1
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