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Wijhe ’92 DS1 - HV Pacelli DS1 (9 – 15) 22-28 
 
Dit weekend stond de wedstrijd tegen de koploper, Wijhe, op het programma. Wijhe heeft deze 
competitie al 22 punten bij elkaar weten te spelen. Dat wil zeggen dat zij in de eerste helft van 
de competitie slechts één wedstrijd verloren hebben. Positief daaraan is dat die ene wedstrijd 
tegen de dames van Pacelli was. Met een stand van 27-24 zijn de twee punten destijds in 
Zieuwent gebleven. Pacelli staat momenteel op de derde plek met 17 punten. Om bovenin mee 
te blijven draaien, zijn de punten dus hard nodig!  
 
Door een flinke vertraging bij de jeugdwedstrijden in de sporthal van Wijhe werd de wedstrijd 
ruim een half uur later dan gepland aangefloten. Pacelli startte direct scherp en nam al snel een 
voorsprong. Daarna vielen aan beide kanten doelpunten waardoor de stand grotendeels gelijk 
bleef.  
 
Er volgde een periode waarin de dekking van Pacelli erg sterk stond en er weinig ruimte was 
voor Wijhe om in hun spel te komen. Omdat de dekking goed stond en Pacelli het doel goed 
wist te vinden, liepen de dames uit tot een score van 9-15. Met deze score werd het rustsignaal 
gegeven.  
 
Direct na de rust ging Pacelli verder met waar het gebleven was. De dekking stond goed en de 
aanvallen werden keurig uitgespeeld. Tegelijkertijd werden er veel breaks gelopen waardoor er 
een stand van 9-20 op het scorebord verscheen. Wijhe had niets in te brengen en Pacelli liet 
zien waar het toe in staat is.  
 
Helaas volgde er een mindere periode waardoor Wijhe het doel weer wist te vinden. Het gat van 
elf doelpunten werd kleiner en kleiner. Door wat slordigheden en tijdstraffen wisten ze het gat 
iets te dichten. Toch bleef er uiteindelijk een stand van 22-28 op het scorebord over en gaan de 
punten mee naar Zieuwent.  
 
Een tevreden gevoel bij Pacelli. Twee keer winst op de koploper.. dat smaakt naar meer.  
Volgende week wordt de wedstrijd tegen TVO gespeeld, om 19.30 uur in Sporthal De Marke in 
Hengevelde. Heel graag tot dan! 
 


