Beginnersgeluk of talent voor DIO/Hieronymus GD1?
Zaterdag 29 september was het zover voor DIO/Hieronymus GD1; de eerste wedstrijd van het seizoen
stond op het programma. Toch best spannend, zo’n eerste echte wedstrijd in competitieverband,
maar een goed begin is het halve werk. Er werd met 6-9 gewonnen!
Het team reisde af naar Oosterhout om te spelen tegen De Warande DG1. Er was woensdags nog
hard gewerkt tijdens de gezamenlijke training in Roosendaal en alle spelregels waren nog eens extra
uitgelegd aan de supporters, dus aan de inzet en het support kon het in ieder geval niet liggen. Na
een uitgebreide warming up en groen licht voor alle spelers v.w.b. de controle van de nagels door de
scheidsrechters, konden ze te water.
De wedstrijd bleek een ontzettend spannende pot te worden. Al na een tiental seconden viel het
eerste punt voor DIO/Hieronymus GD1 en de 1e periode eindigde met een gelijke stand van 3-3. In de
2e periode werd wederom al snel gescoord door DIO/Hieronymus met een 4-5 stand in de rust als
resultaat. De 3e en 4e periode werden de zwemmers zichtbaar vermoeider, maar het
DIO/Hieronymus GD1 team had het voordeel over voldoende wissels te beschikken. De 3e periode
sloot af met een 6-7 stand en de wedstrijd kon dus zomaar nog eindigen in gelijk spel. Gelukkig kon
DIO/Hieronymus GD1 in de 4e periode nog de 6-8 en de 6-9 scoren en was de winst een feit. Wat was
dit een spannende wedstrijd vol goede acties, prachtige reddingen en teamwerk!
Zaterdag 6 oktober gaat het team naar Dongen om te spelen tegen De Vennen DG1. We duimen dat
de jongens en meiden van DIO/Hieronymus GD1 dit beginnersgeluk de hele competitie vasthouden
met nog veel meer van zulke mooie resultaten!
Lijkt waterpolo jou ook wel wat? Kom dan een keer meetrainen! Voor vragen, kun je contact
opnemen met Johan Meeusen via voorzittertcp@gmail.com (Z&PC DIO, Etten-Leur), of Robert Elst
via jeugdcoordinatorwaterpolo@zpv-hieronymus.com (ZPV Hieronymus, Roosendaal).

