Holland top dag 3, JB1, Hilversum, 10 april 2016
Het was zondagochtend net na acht uur 's morgens dat de tieners, coaches en chauffeurs
zich moesten melden bij de Flint voor vertrek richting Hilversum. Er waren wat
vervoersproblemen. Zo was het niet helemaal zeker of de dijk richting Lelystad alweer open
zou zijn na de werkzaamheden? En was er een ouder die niet kon rijden, dus moesten we
proppen. Toch lukte het wél. Omdat er iemand niet en iemand zelf heen ging. Bij het koppen
tellen op deze vroege ochtend bleek er toch iets mis te gaan... Toen ging de telefoon! De
laatkomer was reeds onderweg, maar had zich verslapen! Tja, dat gebeurt....
Eén auto vertrok alvast, volgeladen en bepakt. Zij konden zich dan op tijd bij de
wedstrijdleiding aanmelden. De andere auto wachtte op de slaapkop. En zo was het team 8
man/vrouw sterk klaar voor de eerste wedstrijd tegen Gemini S.
Wij spelen met een gemengd team...maar op dit jongenstoernooi was daar qua kleedkamers
even geen rekening mee gehouden. Oeps. Uit balorigheid gooide iemand zijn shirt op een
wel heel bijzondere kapstok? Naam bekend bij de redactie!!
Tegenstander Gemini S was goed, te goed. We verloren met 25-14 beide sets dezelfde
stand als dat goed is doorgegeven via de whatsapp. Want daar waar mogelijk, werd af en
toe een berichtje gestuurd naar het thuisfront.
Even een hapje voordat ze weer moesten spelen. Gelukkig was de coach pas geleden
verjaart dus was er ook iets lekkers naast de boterhammen. Dat werd dankbaar weg gehapt.
Om 11 uur de volgende wedstrijd en tevens de laatste. Hier werd gestreden tegen de
Boemel om de 11e en 12e plek.
Tijdens het inspelen klapte de duim van één van de speelsters van Simokos achterover. Ai....
Hopelijk valt het mee....maar voor dit moment einde speeltijd! En 'knuffelen' met een
coolpack. Brrrr.
De eerste set tegen de Boemel werd gewonnen met 25-19. En ook de tweede set liet zich in
eerste instantie aanzien als winst....maar op het laatst zakte het team wat in en werd de
voorsprong een niet meer in te halen achterstand. Met een stand van 20-25 werd hier door
ons verloren. Op naar een beslissende derde set dus.
Dat werd een spannende set....de whatsapp maakte overuren. De melding 14-13 achter was
maar net binnen of pieppiep 14-14. Naar 15-14 achter.... Gevolgd door 15-15. En er wordt in
deze set gespeeld tot de 15, maar wél met twee punten verschil....
16-16 en de adrenaline ruist door ieders bloed
17-16 achter....och mijn hemel.....
17-17 gelijk..... 18-17 18-18 18-19 VOOR ons en.......
18-20. We hebben gewonnen!!
Holland Top leverde de JB1 dit jaar een 11e plek op! En nu lekker genieten van het mooie
weer….of je HUISWERK? En sommigen misschien toch nog even naar bed vanwege het
vroege opstaan??

