24-11-2018 SBC2000 DG1 maatje te groot voor waterpolo
jeugd DIO/Hieronymus DG1
Zaterdag 24 november ging het waterpolo jeugdteam DIO/Hieronymus DG1 thuis in EttenLeur de strijd aan tegen SBC2000 DG1 uit Breda. Een geduchte tegenstander, met
ontzettend sterke spelers, die net als onze waterpolo jeugd in de bovenste helft van de
competitiestand stond. Het team uit Breda bleek echter een maatje te groot voor onze
jongens en meiden en won uiteindelijk met 2-26.
Pittige wedstrijd
De wedstrijd begon al pittig, doordat SBC2000 DG1 heel imponerend van start ging en al
snel het eerste punt wist te scoren. De bal bleef heen en weer gaan over het veld en de
waterpoloërs van DIO/Hieronymus DG1 wisten ook op de helft van SBC2000 DG1 te komen,
maar konden in de eerste 2 perioden helaas geen kansen omzetten in doelpunten. De
verschillende rustmomenten tussen de 4 perioden werden daarom goed benut door de
coaches Cindy en Bart. Zij gaven hun jongens en meiden diverse tips, trucs en vooral
motiverende woorden om de strijd zo goed mogelijk aan te blijven gaan. Het team van
DIO/Hieronymus DG1 bleef mede daardoor vastberaden doorvechten en wist uiteindelijk de
0-stand weg te spelen en toch nog 2 welverdiende punten te scoren.
De komende weken heeft het team een aantal weken geen competitiewedstrijden, dus de
wedstrijdcaps kunnen even aan de kant. 12 Januari zijn ze weer paraat voor de
thuiswedstrijd tegen De Schelde DG1 uit Terneuzen.
Meetrainen tijdens vriendjes- en vriendinnetjestraining?
Lijkt waterpolo jou ook wel wat? Kom dan een keer meetrainen! DIO/Hieronymus DG1
bestaat deels uit spelers van Z&PC DIO en deels uit spelers van ZPV Hieronymus.
Zondag 16 december vindt er in de Banakker in Etten-Leur een vriendjes en vriendinnetjes
training plaats en mag iedereen, die zin heeft, deze ochtend van 09.00 uur tot 10.00 uur mee
komen trainen om het eens vrijblijvend uit te proberen. De training zal worden afgesloten met
een wedstrijdje.
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).
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