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TVO DS1 - HV Pacelli DS1 (14 – 15) 21-25 
 
Afgelopen zaterdagavond speelde Pacelli een uitwedstrijd tegen de dames van TVO in sporthal 
De Marke in Hengelvelde. Eerder dit seizoen werd in de eerste competitiehelft de thuiswedstrijd 
met 23-20 gewonnen. Voorafgaand aan de wedstrijd stond TVO op de tiende plek en Pacelli op 
de derde plek. Gezien de stand op de ranglijst een tegenstander waar Pacelli van moest 
kunnen winnen. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar net als in de thuiswedstrijd gebeurde dit 
afgelopen zaterdag ook zeker niet vanzelf.  
 
Van tevoren werd er op gehamerd om het tempo in de aanval hoog te houden en in de 
verdediging geconcentreerd te blijven. Pacelli begon aanvankelijk goed aan de wedstrijd, maar 
naarmate de wedstrijd vorderde, werden er onnodige technische fouten gemaakt, waardoor 
TVO steeds weer tot op gelijke hoogte kon komen. Er werden voldoende kansen gecreëerd, 
maar de eindpasses waren vaak te slordig om tot een goede afronding te kunnen komen. Ook 
in de dekking was Pacelli niet altijd alert, waardoor TVO telkens weer een gaatje wist te vinden 
om tot scoren te komen. Zo werd de ruststand uiteindelijk 14-15 in het voordeel van Pacelli.  
 
In de rust werd nogmaals aangegeven dat er sneller en scherper gespeeld moest worden. De 
afronding moest eveneens beter. Het begin van de tweede helft verliep stroperig, maar 
geleidelijk aan wist Pacelli steeds een groter gat met TVO te slaan. TVO kwam moeilijker door 
de verdediging heen en Pacelli wist haar kansen beter af te maken. Echter, werden nog steeds 
niet alle kansen benut. Desondanks kwam de overwinning naarmate de tweede helft vorderde 
niet meer echt in gevaar. TVO wist nog een aantal keren te scoren, maar veel dichterbij kwam 
het niet meer. Pacelli won de stroperige wedstrijd uiteindelijk met 21-25.  
 
Blij met de twee punten, maar duidelijk minder tevreden met het vertoonde spel. Iedereen zal 
beseffen dat het de volgende wedstrijd weer beter zal moeten. Volgende week zaterdag speelt 
Pacelli een thuiswedstrijd tegen de dames van Wesepe. Deze wedstrijd zal om 19.30 uur 
gespeeld worden in het Sourcy Center in Zieuwent.  
 


