Handbal Vereniging Niedorp
HV Niedorp C1 NEDERLANDS KAMPIOEN Beachhandbal 2013
Nadat HV Niedorp C1 op 8 juni het Noord-Hollands kampioenschap in de wacht
sleepte, was afgelopen zaterdag 29 juni, het toernooi om het Nederlands
Kampioenschap in Biddinghuizen.
Op een mooie locatie en met geweldig weer, mochten we proberen om het succes van
2012 te prolongeren.
Afgelopen jaar was HV Niedorp een onbekende outsider, maar dit jaar waren de pijlen
van de tegenstanders duidelijk gericht om de titel niet weer naar HV Niedorp te laten
gaan.
We begonnen tegen DOS’80 uit Heesch. De tegenstander had de opdracht om de
gevaarlijke aanval van ons te ontregelen door erg traag te spelen. Dit lukte deels, want
ze hielden vrij lang stand. De eerste set werd gewonnen met 11-4. De 2e set kwamen
onze meiden iets beter in hun spel en liet DOS’80 kansloos 11-4, de eerste 2 punten
binnen.
Daarna stond Borhave uit de Achterhoek op het programma. Deze fysiek sterke
tegenstander was van een ander kaliber, vooral de spelende keeper was een
gevaarlijk wapen, waar we moeilijk een antwoord op hadden. De 1e set ging gelijk op
maar in de laatste minuten konden we toch een voorsprong creëren, 18-14. De 2e set
leek het kruid op te raken bij Borhave en wonnen we met 13-7.
De laatste poule wedstrijd mochten we tegen Combinatie’64. Wederom een moeilijke
eerste set. De tegenstander maakte het onze aanval (Jasmijn, Gwyneth, Kes Charel
en Carmen) heel erg lastig, er werden weinig kansen weggegeven. Daarentegen stond
onze verdediging (Bo, Floor en Pien) haar mannetje, Combinatie’64 kwam ook heel
moeilijk tot scoren. Bovendien was Linda, onze keeper, met vele mooie reddingen,
zéér moeilijk te passeren. De eerste set eindigde in 13-11 en de 2e set in 14-9, weer 2
punten en door naar de kruisfinales.
De eerste wedstrijd van de kruisfinale was tegen MHV. Deze meiden hadden in de
poulewedstrijden een super indruk gemaakt. Makkelijk scoren, harde verdediging en
een spelende keeper die bijna onhoudbaar was. HV Niedorp moest zich tactisch even
geheel aanpassen om dit gevaar te weren. Het was een snelle en spannende wedstrijd
die in de scores bijna gelijk opging, maar HV Niedorp trok aan het langste eind: 12-9
en 11-9!
De finale was bereikt!

In de finale stonden we weer tegenover Borhave, dezelfde tegenstander als de 2e
poulewedstrijd. Borhave had nadrukkelijk het spel uit de eerste wedstrijd en de andere
wedstrijden van HV Niedorp geanalyseerd om onze meiden het vuur aan de schenen
te leggen.
HV Niedorp kwam makkelijk voor op 6-2, maar toen herpakte Borhave zich, met name
de spelende keepster scoorde makkelijk, ondanks onze straffe verdediging. Het was
enorm spannend tot de laatste seconde en HV Niedorp pakte de eerste set met 14-13.
In de 2e set deed Borhave nog aanspraak op de reserves en zette er nog een tandje
bij. HV Niedorp kwam, met nog slechts 4 minuten te gaan op 8-9 voorsprong, maar de
vesting wankelde, onze aanval had het moeilijk en de keeper van Borhave hield de
meest onmogelijke ballen. Borhave voelde zich sterker en sterker worden en won de 2e
set met 10-15. De eindstand 1-1, er moesten shoot-outs genomen worden. Charel,
Kes, Gwyneth, Carmen en Jasmijn stonden op om voor het ca. 400 man grootte
publiek deze klus te klaren.
Onze ca. 40 man grote delegatie uit Niedorp en onze collega’s van VZV moedigden
onze meiden met alle toeters en kelen aan.
De shoot-outs eindigden in 2-2, door doelpunten van Gwyneth en Jasmijn, en 2
geweldige reddingen van Linda. Vervolgens moesten shoot-outs genomen worden op
basis van ‘sudden death’, degene die mist had verloren.
Borhave scoorde hun eerste shoot-out, de beurt aan HV Niedorp. Jasmijn nam de
loodzware taak op zich, in deze bloedstollende strijd. Missen zou betekenen 2e, scoren
zou betekenen nog doorgaan, maar als Jasmijn een ‘attractief doelpunt’ (is een
dubbelteller) zou maken dan zouden we Nederlands kampioen zijn. Jasmijn straalde
van vertrouwen, Linda gooide de bal strak aan en Jasmijn nam het risico, maakte een
pirouetten en de bal lag snoeihard in het net: HV Niedorp C1 voor de 2e keer
Nederlands Kampioen Beachhandball!
De meiden die zich er zo enorm voor ingezet hebben en het spel bleven spelen zoals
coach Karsten Konrad het voor ogen had en aanpasten op het moment dat het even
moest: Linda Metzelaar, Bo Wagenaar, Carmen van der Kroon, Charel Poland, Kes
van Leeuwen, Gwynet Root, Jasmijn Konrad, Floor Klaver en Pien Ruiter, de coaches /
teambegeleiders: Erwin en Amber Root en Karsten Konrad.

