Zegereeks hockeyheren duurt voort
Het is weer de tijd van het jaar voor de korte dagen, temperaturen van rond het
vriespunt en Sinterklaas. Inmiddels bijna net zo oud als Methusalem
(voorvader van Noach, werd 969 jaar oud), maar still going strong. Enfin,
hockey.
Wijchen was de tegenstander, lastige ploeg, vierde op de ranglijst. Dit werd meteen
bevestigd na de afslag. De ploeg zette hoge druk en wij kwamen lastig in ons spel.
Na een kwartier hockey, met enkele speldenprikjes over en weer, was het Skip die
enigszins gelukkig de 1-0 voor Horst maakte. Zijn backhandschot kwam via de
keeper op het hoofd van een Wijchenaar, waarna de bal in het doel belandde. Na de
1-0 had Horst het lastig en deed Wijchen wat terug. Via een strafcorner werd het 1-1.
Voor rust werd er niet meer gescoord.
Na rust zat de bal echter snel in het netje. Wijchen kreeg weer een strafcorner en
wederom werd deze verzilverd. Horst keek voor het eerst deze competitie tegen een
achterstand aan. Maar Horst zou Horst niet zijn als het team dit niet wist om te
draaien. Na enkele minuten was dit al het geval. De eerste strafcorner aan Horster
zijde was een prooi voor Max en betekende de 2-2. Na de gelijkmaker had Horst het
betere van het spel maar de doelpunten bleven uit totdat Max het op zijn heupen
kreeg 10 minuten voor tijd. Hij liep 2 spelers voorbij en passeerde de keeper letterlijk
‘over de achterlijn’ en duwde de bal in het doel. Horst had het moeilijk de laatste
minuten, maar wist de 3-2 voorsprong te behouden ondanks 2 strafcorners van
Wijchen. Een moeilijke en zwaarbevochten, maar terechte overwinning voor Horst.
Rest ons enkel nog de supporters te bedanken die weer langs de zijlijn stonden
ondanks de koude temperaturen en wellicht tot zondag in Elst.

