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OBW 1 - HV Pacelli 1 (8-14) 14-31 
 
Afgelopen zondagmiddag speelden de dames van Pacelli haar 6de wedstrijd tegen de 
dames van OBW in Zevenaar. OBW is een van de ploegen waarmee Pacelli al enige jaren 
ervaring heeft. OBW stond 3e van onderen met 1 punt, hierdoor wist Pacelli dat er natuurlijk 
punten gepakt moesten worden.  
 
In de voorbespreking is voornamelijk gezegd dat we op hoog tempo moesten spelen en dit 
is uiteindelijk ook wat we gedaan hebben. We kwamen in het begin op een voorsprong van 
1-0 en gedurende het eerste kwartier ging het redelijk gelijk op. Er werden een aantal 
redelijk grove overtredingen gemaakt, maar deze werden dan ook bestraft door de 
scheidsrechters. Toen we eenmaal een redelijke voorsprong hadden behaald, waren we 
natuurlijk niet van plan om deze uit handen te geven.  
 
In de rust kregen we te horen dat we moesten proberen om nog meer tempo in ons spel te 
brengen. We begonnen de tweede helft echter wat minder, maar toen we er eenmaal echt 
op tempo kwamen scoorden we de ene goal na de andere en liepen we zelfs uit tot een 
eindstand van 14-31. Het leek er op een gegeven moment zelfs op dat OBW het een beetje 
had opgegeven waardoor wij steeds makkelijker konden scoren. Iedereen was dan ook zeer 
tevreden met het eindresultaat.  
 
De volgende wedstrijd gaan we er net zoals deze wedstrijd natuurlijk 100% voor. Deze 
wedstrijd zal aanstaande zaterdag plaats vinden in het Sourcy Center. Pacelli speelt dan 
namelijk tegen HVBS DS1, die op dit moment 9de staan met 3 punten. We hopen allen op 
jullie komst om 19:30 uur in het Sourcy Center te Zieuwent. 
 
 


