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HV Pacelli 1 – HVBS 1 (11-9) 29-20 
 
Afgelopen zaterdagavond speelden de dames van Pacelli haar 7e wedstrijd tegen de dames 
van HVBS. HVBS had uit 6 wedstrijden 3 punten behaald en was dus erg gemotiveerd om 
tijdens deze wedstrijd 2 punten te pakken. Om de aansluiting met de eerste vier te 
behouden, wisten de dames van Pacelli ook dat er punten gepakt moesten worden.  
 
In de voorbespreking kwam vooral naar voren dat de dames hun eigen spelletje zouden 
moeten gaan spelen, op hoog tempo, de kansen afwachten en uiteraard afmaken. In het 
begin van de wedstrijd kwam Pacelli op een kleine achterstand, 2-5 in het voordeel van 
HVBS. Over en weer werd er een aantal keer gescoord en HVBS nam hierin de leiding. De 
kansen die Pacelli creëerde werden niet goed afgemaakt en verdedigend vielen er een 
aantal gaten waardoor het gedurende de eerste helft redelijk gelijk opging. Toch was de 
ruststand in het voordeel van Pacelli (11-9). 
 
Tijdens de rust werd vooral aangegeven dat de dames verdedigend een flink tandje bij 
moesten zetten en aanvallend kansen blijven creëren en deze afmaken. De start van de 
tweede helft begon goed voor Pacelli, binnen 10 minuten was er een voorsprong van 18-11. 
Na deze goede start kon HVBS toch weer wat terugkomen, dat resulteerde in een 7 maal 
score in 10 minuten. Pacelli herpakte zich en liep uit naar een eindstand van 29-20. Een 
verdiende overwinning, al was het niet de beste wedstrijd van het seizoen. Ondanks dat zijn 
de punten toch voor Pacelli. 
 
De volgende wedstrijd gaan de dames uiteraard weer voor de volle 100% voor de punten. 
Met uw support hebben wij er veel vertrouwen in dat het aanstaande zaterdag weer een 
mooie wedstrijd zal worden. Deze uitwedstrijd vindt aanstaande zaterdag, 21 november, om 
19:00 plaats tegen de dames van Groessen.  
 
 
 


