Smashing Velzen JB1 –Simokos JB1 hoofdklasse A vrijdag 12 februari in Ijmuiden
Een lastig tijdstip voor een verre locatie! Als je om 19.00 een wedstrijd hebt in
Ijmuiden, maar pas rond 17.00 thuis bent vanwege school … Dan is het een heel
lastig tijdstip! Mike redt het al helemaal niet om dan naar Ijmuiden te kunnen gaan en
Nick heeft het met veel haast en vliegwerk nog kunnen redden!
Gelukkig had de rest van het team dit probleem niet en konden we met genoeg
spelers vertrekken. Het vinden van de sporthal en het parkeerterrein was al lastig,
zoals ook al in de mail te lezen was.
De sporthal zelf was prachtig! Gloednieuw met prima kleedkamers en alles zag er
goed uit. Ook de koffie en cappuccino waren erg lekker, vooral met de heerlijke
zelfgebakken chocoladecake van Esther!
Een goed begin is het halve werk zullen we maar zeggen. Smashing Velzen stond er
ongeveer hetzelfde voor als ons JB-team in de poule, dus dat kon nog wel eens
spannend worden.
En spannend werd het!!! De eerste set nog niet … ons JB-team moest nog even er in
komen. Nick liet al vast even zien dat zijn smashes zere vingers, een zere buik of
een pijnlijk hoofd voor de tegenpartij opleverden. Maar de meiden van Smashing
Velzen (ja, er was maar één jongen!) waren niet bang, wel voorzichtig.
Helaas verloren we de eerste set met 25-14, mede dankzij de “geweldige”
scheidsrechter. De tweede set lieten we ons niet ontgaan. Isa gaf lekkere setups en
zo kon er onder andere lekker gescoord worden. Wammes … 19-25 voor ons!
De derde set begon goed, maar Nick raakte bij een duik met zijn hand de grond en
daardoor sloeg zijn duim achterover. Au … dan maar wisselen en Nick met een icepack aan de kant. Demi er in met flinke pijn in haar knieën, maar ja … Gelukkig is ze
een bikkel en speelde ze zo goed als ze kon.
De scheidsrechter was echter bepalend voor de wedstrijd. Een duidelijk punt voor
ons zag hij niet, want er stond een speler voor! Gooi en smijtballen waren
toegestaan, evenals duidelijk zichtbare fouten. Een speelster van Smashing Velzen
serveerde op een wonderbaarlijke manier … Ze gooide gewoon de bal over het net!!!
We hebben het nog gefilmd om het vertraagd terug te kunnen zien en daarop is het
duidelijk te zien! Maar natuurlijk mocht dit ook!
De derde set verloren we helaas met 25-20.
De vierde set wilden we eigenlijk wel winnen, dus werd alles uit de kast gehaald.
Halverwege kwam Nick weer terug. Knokken met z’n allen … puntje voor hen …
puntje voor ons. Koen met een bloedende arm … gewoon doorgaan.
Zinderend spannend … en jaaaa … winnen met 28-30!!!!
En dan … een vijfde set. We gingen aardig gelijk op, maar toen maakten we wat
persoonlijke fouten en verloren we helaas met 15-9.
Toch was het wel lekker om 2 sets te winnen en gewoon lekkere rally’s te kunnen
spelen.
Na afloop nog even wat snaaien, alhoewel Menno andere plannen had (KFC!!!).
En … het werd laat vrijdagavond …

