Verslag 28 februari open club kampioenschappen
Zaterdagmorgen pas om half 8 zouden we vertrekken. Met de helft van het team nog
met slaap in de ogen vertrokken we uit IJsselmuiden. Vol goede moed en met de
gedachte van we zien wel hoe ver we komen. Dat er van de moed de terugweg niks meer
over was zegt al genoeg maar goed... Na een reis waarin het soms letterlijk over koetjes
en kalfjes ging kwamen we om half 9 aan in Barneveld.
Na een bakje koffie of een getareet gingen we ons omkleden en de zaal in. De eerste
wedstrijd was tegen Rivo Rijssen, een oude bekende van de gesloten club van vorig jaar.
Vorig jaar waren we aan elkaar gewaagd en we begonnen aan de wedstrijd met de
gedachte dat we hier wel eens een kansje kon liggen.
De eerste set begonnen we aardig aan het toernooi. We liepen heel de tijd een beetje
gelijk op. Maar aan het eind van de set trokken we de eerste set toch nog onze kant op.
Het eerste puntje was binnen.
De tweede set begonnen we al meteen wat minder. We liepen heel de tijd een paar
puntjes uit. Halverwege de set kreeg Jos Schrijver een bal voor zijn neus en hij kreeg
een bloedneus. Dus moest hij naar de EHBO en kwam dus lucian het veld in. We bleven
de rest van de set heel de tijd 4 puntjes achterlopen en dus verloren wij deze set.
Na een wedstrijd rust moesten wij het opnemen tegen Visade Voorburg met 3 B-league
spelers. Ze hadden alleen een vrouwelijke spelverdeler. Deze ploeg was een van de
sterktsten van de poul op papier.
We begonnen goed aan de set. Er werden veel ballen goed verdedigt en we liepen aardig
gelijk op. Aan het eind van de set leek het dat we de set vrij eenvoudig binnen konden
halen maar het werd toch nog even heel spannend. Toch wonnen wij deze set met 30-28
De tweede set liepen wij de hele set een paar puntjes voor en trokken wij deze set wat
gemakkelijker naar ons toe. De eerste overwinning was een feit.
De derde wedstrijd moesten wij tegen SSS. De eerste set haalden we het eerste gedeelte
eindelijk ons eigen nivo. Maar zoals ik al zei: het eerste gedeelte... Wij stonden voor met
11-5, ik schrijf er verder niet veel over want wij verloren deze set schandelijk...
De tweede set ging even dramatisch. We verloren ook deze set en dus was ook het
eerste verlies een feit.
De laatste wedstrijd zouden we moeten winnen van Sudosa Assen wouden we nog in de
kruisfinales eindigen.
We begonnen de eerste set met heel het team zonder enig enthousiastme. We konden
ondanks dat nog wel aardig bij blijven bij Sudosa die toch al door was en met enkele
wissels speelde. Maar aan het eind van de set lieten we het toch weer lopen.
De tweede set was precies hetzelfde verhaal en deze set werd dus ook verloren.
We waren dus niet door...
Met gemengde gevoelens gingen we weer huiswaarts omdat we geen moment echt ons
nivo hadden gehaald en als dat wel gebeurd was hadden er waarschijnlijk toch meer
kansen gelegen.
Gemaakt: door jongens A

