JB-1 KAMPIOEN!!!!
Tweede in de competitie en toch is JB-1 KAMPIOEN?
Ja hoor!!! Ook al is WhamWham eerste in de competitie, toch wordt ons JB-team kampioen!
WhamWham heeft een dispensatie-team en is buiten mededinging!
Vandaag was het cruciaal om te winnen. Ons JB-team hoeft na vandaag nog maar één
wedstrijd te spelen en dat is tegen WhamWham. Aangezien die nog maar weinig
puntenverlies heeft geleden, moest ons JB-team vandaag proberen zoveel mogelijk sets te
winnen van De Boemel.
Dat het lastig zou worden was al bekend, want tegen De Boemel hadden we alleen nog
maar 2-2 gespeeld in beide wedstrijden. Het begon al goed met een Boemelteam dat in de
file stond bij Westwoud vanwege een ongeluk.
Na een kwartier kwam één jongen van De Boemel binnenvallen, die maar ging meespelen
met onze jongens. Maar waar bleef de rest?
Gelukkig kwamen een paar minuten later de rest van het team binnen en gingen snel warm
spelen. Of dit De Boemel toch niet in de koude kleren is gaan zitten … na een korte
warming-up hunnerzijds begon de wedstrijd.
Ons JB-team kwam meteen goed in het spel en pakte snel de eerste punten. Lekker!!!
Debbie had de smaak van het serveren te pakken en maakte de ene na de andere mooie
service. Katsjeng ….! Zo’n 7 a 8 punten achter elkaar!!!
De eerste set werd dan makkelijk gewonnen met 25-16.
De tweede set was De Boemel meer opgewarmd en moest er voor de punten gestreden
worden. Jessie zat goed in het spel en blokte diverse ballen. Ook maakte ze prachtige
punten door langs Boemelblocks te spelen. Goed gedaan Jessie! Dat zien we graag vaker!
De tweede set werd gewonnen met 25-19!
Nu werd het wel heel spannend … al twee sets gewonnen … lukt het nog een derde keer?
Het JB-team rook een overwinning en ging ervoor. Mooie service van Koen (service-streak,
hè Koen!) leverde weer een aantal puntjes op. Tjebbe in de aanval … yes … meer puntjes.
De derde set werd weer … gewonnen met 25-23!!!
Op naar de vierde set! Als ze deze set zouden winnen, konden ze kampioen zijn! Dan zijn ze
niet meer in te halen door andere teams!
Het JB-team wist het ook en speelden of alles er vanaf hing. Aangezien Mike en Maaike er
niet bij waren, was er maar één wissel. Aangezien alle set-uppers al gewisseld waren, zat
deze set Nick op de bank en Isa in de buitenaanval. Knap hoor Isa!!!
De Boemel ging nu aardig gelijk met ons JB-team op. Demi ging flink in de aanval en
scoorde lekker, maar uitlopen lukte nog niet. Toch maar Isa wisselen voor Nick … de gouden
wissel??? Al snel liep ons JB-team weer uit!
En met een laatste harde aanval van Nick dwars door een Boemelblock … werd ook de
vierde set gewonnen met 25-16!!!
De kanjers van het JB-team zijn dus KAMPIOEN!!! Wie had dat aan het begin van het
seizoen gedacht? Een team wat ontzettend aan elkaar moest wennen …
Nou, dit team heeft nu grote lol samen en dat stralen ze uit! Met als beloning dit
kampioenschap! Gefeliciteerd JB-team en trainers Johan, Melanie en Ferdy!

