Eerste wedstrijddag GP Bulls E3 in Ulvenhout
Zaterdag 6 oktober begon er weer een nieuw hockeyseizoen. Plaats van
bestemming was Ulvenhout. Wij, GP Bulls E3, zouden drie wedstrijden spelen,
namelijk tegen BHV Push Breda E3, CHT Colours Tilburg E1 en Antwerp
Wheelblazers E1 (België). Voor een aantal van ons was het de eerste keer dat we in
de 1e klasse regio Zuid uitkwamen, dus was het even afwachten hoe we omgingen
met de hogere weerstand.
De eerste wedstrijd speelden we tegen Push E3. Zij zijn vorig jaar gepromoveerd
vanuit de 2e klasse regio Zuid, dus op papier was het mogelijk om een mooie
prestatie neer te zetten. We begonnen erg goed aan de wedstrijd en stonden binnen
5 minuten al met 2-0. Hoewel we de rust ingingen met een 2-0 voorsprong lukte het
ons niet om deze voorsprong vast te houden, want Push scoorden twee keer: 2-2. Ze
maakten er even later ook 2-3 van, maar we knokten ons terug en bogen de
achterstand om in een 3-4 voorsprong. Helaas lukte het ons ook nu niet om de
voorsprong vast te houden. Het werd 4-4 en 10 seconden voor tijd scoorden Push
ook 5-4. Een erg pijnlijk verlies, gezien op welk tijdstip de goal viel. We hopen de
volgende wedstrijden tegen Push de voorsprong wel vast te houden.
De volgende partij was tegen CHT Colours E1. We wisten dat dit een zware wedstrijd
zou worden, want dit team beschikt over veel ervaring. In de beginfase konden we
nog goed tegenstand bieden en een doelpunt maken, maar uiteindelijk bleken de
Colours toch een maatje te groot: 10-1 verlies.
Het laatste duel was tegen de Wheelblazers E1 uit Antwerpen. Dit Belgisch team
speelt dit seizoen voor het eerst in deze 1e klasse. Een onbekende tegenstander
dus, maar we zagen in eerdere wedstrijden die dit team deze dag speelden dat ze
hoog druk wilde zetten en tactisch sterk zijn. Helaas verloren we met 8-0.

