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Eesti käsipallikoondis loodab MM-valikturniiril oma potentsiaali realiseerida
Eesti käsipallikoondis osaleb nädalavahetusel Belgias 2011. aasta MM-valikturniiril, mille
võitja pääseb play-offi. „Potentsiaali meil on, see tuleb realiseerida,“ usub meeskonna
peatreener Kalmer Musting oma hoolealuste võimalustesse.
2011. aastal Rootsis toimuva MM-i valiksarja Euroopa 4. grupi mängud peetakse 15.-17.
jaanuarini Hasseltis. Eesti kohtub turniiri avamatšis reedel võõrustaja Belgiaga ning päev
hiljem Hollandiga. Pühapäeval on vastamisi Belgia ja Holland. „Peame mõlemad kohtumised
sisuliselt võõrsil, sest Hasselt asub Hollandi piiri lähedal,“ vedas Musting näpuga kaardilt
järge. „Detsembris käisin Põlva Servitiga turniiril Hollandis Limburgis, kus kogu saal oli
MM-iga seotud reklaame ja reisipakkumisi täis.“
Holland on favoriit, Belgia toetub koduseintele
Kahest vastasest on vähemalt paberil Eesti jaoks kergem Belgia. Meeskonnad kuulusid ühte
valikgruppi ka 2010. aasta EM-il, kus belglased jäid eestlaste järel grupis viimaseks. Kui Eesti
teenis kaheksa mänguga kuus silma, siis kesk-eurooplased punkte ei korjanudki. Võõrsil olid
Eesti võidunumbrid 29:24 ja kodus 37:28. Sellele eelnenud 2009. aasta MM-valikturniiril aga
jäid mõlemad koondised nullile. Eesti kaotas kaks korda Ukrainale ja Austriale ning Belgia
Šveitsile ja Itaaliale.
„Mäng Belgiaga avab lühikese turniiri, seega eksimisvõimalust meil pole,“ äratas Musting
meeskonna varakult üles. „Kohtumine toimub pealegi nende koduväljakul, kus meil oli
eelmine kord raske. Belglased vahetasid küll suvel treenerit, kuid meeskonna tuumik tuleb
neil endiselt koduliigast. Seega peaksid nad väljakul üksteist hästi mõistma.“
Grupis parima asetuse saanud Holland on aastaid kuulunud Euroopa keskmike sekka. Näiteks
2010. aasta EM-valiksarjas saadi omas grupis Hispaania ja Ukraina järel ning Leedu ja
Küprose ees kolmas koht. 2009. aasta MM-valikturniir oli Hollandile valus, sest vaid
kehvema väravate vahega jäädi alla grupi parimale Kreekale ning play-offi ei pääsetud.
„Hollandi peamiseks trumbiks on kogemused. Meeskonna tuumiku moodustavad ligi 30aastased mängijad,“ hindas Musting tulpidemaa esindust. „Ka materjal on Hollandil kõva,
kuna enamus mehi kuulub Saksamaa esimese Bundesliga klubidesse. Olulist rolli etendab neil
Magdeburgis leiba teeniv puurilukk.“
Mustingul on aga juba välja mõeldud, kuidas vastased seljatada. „Belgia koosseis on
suhteliselt lühike ja ilmselt kasutavad nad aktiivset kaitset. Hollandlased on see-eest pikad
ning neilt võib oodata omal väljakupoolel 6-0 formatsiooni,“ ennustas Eesti koondise loots.
„Sellest sõltuvalt peame ka meie oma koosseisu valima vastavalt ehk Belgiaga mängima
lühemate ja Hollandiga pikemate meestega. Üheks võtmemomendiks saab kindlasti olema
vastaste puurilukkude lahti muukimine. Seega sõltub üsna palju meie enda
realiseerimisoskusest.“
Peatreeneri käsutuses on kogu Eesti paremik

Musting võttis Belgiasse kaasa 16 meest. Rivis on kõik parimad mängijad, teiste seas turniiri
eel õlavigastuse küüsis vaevelnud Risto Lepp ning haigustega kimpus olnud Janar Mägi ja
Kaupo Liiva. „Sain enda käsutusse kõik vajalikud mehed,“ tunnistas Musting. „Väiksemaid
probleeme meil siiski on. Näiteks Risto Lepp alles taastub traumast ja pole tippvormi
saavutanud. Kontrollkohtumistes hakkaski tema puhul silma väike mängupraktika, lisaks
pelgas ta veel kehalist kontakti. Seetõttu olen mängujuhi kohal proovinud rohkem Valdar
Noodlat ja Mait Patraili. Keda Hasseltis sellel positsioonil rohkem kasutan, see selgub turniiri
käigus.“
Eesti koondis pidas ettevalmistusperioodil neli kontrollkohtumist, millest võitis kolm ja
kaotas ühe. Luksemburgilt saadi võit ja kaotus ning korra alistati Soome ja Läti. Päris rahule
Musting hoolealustega siiski ei jäänud. „Viimases mängus Lätiga tulid meil sisse suured
mõõnad,“ arutles ta. „Tõsi, teine poolaeg oli juba ühtlasem ja saime ka kaitse pidama. Aga
ikkagi ootasin rohkemat. Õnneks pole kontrollkohtumistes täiuslikkust vaja. Parimad partiid
peame esitama valikturniiril.“
Musting näeb eelkõige arenguruumi väravavaht Marius Aleksejevi, Liiva ja Patraili mängus.
Ka joonemängijad ei suutnud ennast täiel määral avada. „Aleksejev ja Liiva olid esimestes
kontrollmängudes tasemel, ent vajusid siis ära,“ analüüsis Musting. „Patrail jagas kõvasti
sööte ning viskas oma viis väravat mängus ära, kuid meeskonna liidrilt ootaks suuremat
skoori. Joonemängijad Marius Lepp, Martin Johannson ja Jaan Kauge olid kaitses head, ent
rünnakul ebatäpsed. Läti vastu kasutasin peamiselt Kauget, kes jättis endast sümpaatse mulje.
Koondise veteranina pole ta füüsis enam kõige parem, kuid selle korvas mees tohutute
kogemustega. Belgias meil enam tagasiteed ei ole. Seal peavad kõik mehed hoo üles saama,
siis pole ka esikoht võimatu. Lootust selleks igatahes on, peame ainult oma potentsiaali
realiseerima.“
2011. aasta MM-valikturniir, Euroopa 4. grupp:
15.01. (kell 21.00*) Hasselt Eesti – Belgia
16.01. (kell 18.00) Hasselt Holland – Eesti
17.01. (kell 16.00) Hasselt Holland – Belgia
* - mängude algused Eesti aja järgi.
Eesti koondise koosseis:
väravavahid: Marius Aleksejev, Eston Varusk
paremääremängijad: Kaupo Liiva, Kristjan Muuga
paremsisemine: Dener Jaanimaa
mängujuhid: Risto Lepp, Mario Karuse, Valdar Noodla
vasaksisemised: Mait Patrail, Janar Mägi
vasakääremängijad: Raido Peedomaa, Siivo Sokk, Mikk Pinnonen
joonemängijad: Marius Lepp, Martin Johannson, Jaan Kauge
peatreener: Kalmer Musting, treenerid: Ain Pinnonen ja Paavo Nelke.
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