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HV Pacelli 1 – TVO 1 (13-8) 23-20 
 
Afgelopen zaterdagavond speelde Pacelli haar tweede thuiswedstrijd in het Sourcy Center tegen de 
dames van TVO. Nog niet eerder speelde Pacelli in de competitie tegen TVO, die voorheen 
uitkwamen in de hoofdklasse A. Wel kende Pacelli het team uit Beckum van eerdere 
oefenwedstrijden uit de voorbereiding. TVO stond voor aanvang van de wedstrijd na twee 
gespeelde competitiewedstrijden op een laatste plaats in de hoofdklasse B. Gezien de ranglijst op 
voorhand een tegenstander, waarvan Pacelli de punten zou moeten kunnen pakken. Dat gebeurde 
uiteindelijk ook, maar helemaal vanzelf ging het zeker niet.  
Van tevoren werden duidelijke afspraken gemaakt om het tempo hoog te houden en in de 
verdediging alert te blijven. Pacelli begon met een 0-1 achterstand, maar liep daarna uit naar een 5-
2 voorsprong. Vanuit de dekking probeerde Pacelli de aanval van TVO te ontregelen. Dat lukte 
meerdere malen, maar ook Pacelli maakte in de aanval een aantal onnodige technische fouten. Het 
spel was daardoor slordig en het tempo was erg laag. Pacelli verzuimde om in haar eigen tempo te 
blijven spelen en speelde in het lage tempo van TVO mee. Naarmate de eerste helft vorderde 
breidde Pacelli haar voorsprong langzaam aan uit. Zo werd uiteindelijk de ruststand 13-8 in het 
voordeel van Pacelli.  
In de rust werd nogmaals gehamerd op het feit dat er sneller en scherper gespeeld moest worden. 
Het tempo was te laag en de aanvallen moesten met meer overtuiging en druk naar voren worden 
opgezet. Het begin van de tweede helft verliep echter anders. In plaats van dat Pacelli meer afstand 
nam, kwam TVO steeds dichterbij. De verdediging liet te veel steken vallen, waardoor TVO 
makkelijk tot scoren kon komen. Het team uit Beckum kwam zelfs met een stand van 18-18 nog op 
gelijke hoogte. Pacelli besefte op dat moment dat er een tandje bij moest om de wedstrijd 
uiteindelijk winnend af te sluiten. Er werd met wat meer druk in de aanval gespeeld, waardoor TVO 
soms aan de noodrem moest trekken om de aanval te doen stoppen. Dat leidde tot een aantal twee 
minuten tijdstraffen en zeven meters in het voordeel van Pacelli. Zo trok Pacelli uiteindelijk toch nog 
aan het langste eind en won het met 23-20.  
Blij met de twee punten, maar duidelijk minder tevreden met het vertoonde spel. Iedereen zal 
beseffen dat het de volgende keer beter zal moeten. Volgende week zaterdag speelt Pacelli een 
uitwedstrijd tegen de dames van Wesepe. Deze wedstrijd zal om 20.00 uur gespeeld worden in 
sporthal de Hooiberg in Olst. 
 
 
 


