Wedstrijdverslag Daalhof 4 - Haslou 4 (6-1)
We schrijven 30 augustus 2020, het jaar dat de overlevering in zal gaan als het "Corona-jaar".
Deze zonnige zondag mag het elite-korps dat de naam Haslou 4 draagt voor het eerst weer de
wei in voor een krachtmeting met de heren van Daalhof 4. Bij aankomst was nieuwe aanwinst
Bas V. even vergeten dat een auto ook zijspiegels heeft, gelukkig attendeerden enige
voorbijgangers hem hier nog net op tijd op, zodat ook hij ongeschonden op de plaats
bestemming aankwam.
Bij het betreden van het veld konden we niet anders dan concluderen dat deze grasmat er
werkelijk prachtig bij lag. Een waar biljart laken. Na een korte warming-up riep coach Harrie de
manschappen bij elkaar. Er werd duidelijk gemaakt dat deze wedstrijd vooral als voorbereiding
diende en dat men niet geblesseerd moest raken, immers: "pas op, achterin biej Daalhof is 't
Jan sjraap de wortel" (hier hebben de verslaggevers overigens gedurende de wedstrijd weinig
van gezien).
In de welbekende 4-4-2 opstelling, met Ellie op doel, werd afgetrapt (De wedstrijdbal werd
vandaag gesponsord door Schoenhandel P. Vaassen). In de beginfase bleek al dat Daalhof een
goed voetballende ploeg heeft met vooral op het middenveld enkele goede spelers. Onze
mannen kwamen echter na een goed kwartier aardig onder de druk uit en zowaar gevaarlijk
voor het doel. Stefan F. (de man die geen weddenschap schuwt) had hier de eerste van de
beloofde zeven treffers moeten maken, maar verzuimde (zenuwen?). De 0-1 zou echter niet
veel later alsnog vallen. Goed doorzetten van nieuwe aanwinst Fabrice zorgde ervoor dat hij bij
zijn Haslou 4 debuut gelijk de handen in de lucht kon steken. En daar waar Dennis P. de 2-0
voor rust nog op de schoen had na een geweldig lange bal van lange lotsj Ubachs, viel de 1-1
juist na geklungel in de verdediging. Al moet gezegd worden, het balletje paste er precies in.
Rust.
Er werd stevig gewisseld in de rust, onder andere nieuwe aanwinst Roy F. kwam erin. Roy zou
zich later deze wedstrijd nog als moderne back tonen middels een mooie aanvallende
combinatie met spits Mikel. De wedstrijd nam een beslissende wending toen de maker van de
1-1 aan Daalhof kant besloot ook nog maar even van een meter of 30 de 2-1 te maken. Het
verzet was gebroken en ondanks een aantal goede uitbraken (het ontbrak aan de eindpass)
aan Haslou-kant, liep Daalhof licht geflatteerd uit naar 6-1. Het laatste doelpunt werd zelfs met
een omhaal gemaakt. De verslaggevers hebben het idee dat de ingevallen Max H., die de
omhalende speler zou moeten dekken, nu nog steeds niet weet waar hij (laat staan, de bal) is.
Onder de douches (nog aangelegd door G. Jacobs Bad en Sanitair) werd al geconcludeerd dat
dit Haslou 4 nog zoekende is naar de juiste mensen op de juiste plekken. Ook de afwerking
mag, nee, moet nog beter. Werk aan de winkel voor de staf dus.
Was getekend, uw verslaggevers:
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