Vet. St. Gerdingen - Post Leu Maaseik
Geschreven door Walter Den Hond
zondag 05 september 2010 08:33 -

Uitslag 1 - 5. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik moet beginnen. De start was niet goed, veel te
slap eigenlijk en dan loop je na 10 min al tegen 0 - 2. Dan is de situatie al bijna niet meer recht
te zetten. Maar na enkele leuke en goede acties komen we terug in de wedstrijd en dat
resulteert dan ook vlug in de 1 - 2. Op dat moment speelden we weer zoals het moet, goede
combinaties, iets feller in de duels en de rest komt vanzelf. Na verloop van tijd kwam de
jeugdigheid en hun betere fysieke conditie toch boven en maakten zij het simpel af. We moeten
toch beginnen op te letten in het begin van de partij en ook op het einde, eigenlijk gedurende de
hele wedstrijd moeten we ons focussen en er onmiddellijk staan. We moeten onze fysieke
paraatheid verbeteren, op dit voor ons wel grote veld want dit vraagt ook enige verandering ivm
opstelling en loopvermogen . Maar ik denk dat na een paar weken thuis gespeeld te hebben dat
wel zal komen. We hebben verdiend verloren tegen een sterkere tegenstander maar wat me de
laatste tijd opvalt in positieve zin is onze correctheid naar medespeler en tegenstander, en dat
we gedurende de hele wedstrijd kansen blijven creeeren. Laten we hier maar op verderbouwen,
lijkt me goed. Chapeau in ieder geval.

Nog even een speciale attentie voor de mensen die een inspannning leverde op de
thuiswedstrijd van GS Beek en hun zaterdagavond opofferde ten voordelen van de veteranen.
We waren met 7 a 8 mensen gedurende de hele avond dat stel ik ten zeerste op prijs. Merci

Man van de match: deze keer is dat geen man maar een vrouw!!! Langs deze weg zou ik Greet
van harte willen bedanken voor de hulp zaterdagavond. Zij heeft de ganse avond haar steentje
bijgedragen voor ons. Merci daarvoor en dat gaan we rechtzetten Greet.

Lul van de match: joker

Walter
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