Eerste wedstrijd van heren 1 in het seizoen 2015-2016
Simokos heren 1 tegen Tevoko H1 19 september in de Flint.
Na het vertrek van alle jonge mannen is heren 1 aangevuld met spelers uit het voormalig tweede te
weten Michel Appelman, Roelof Hummel en ondergetekende Feitze Visser. Hiermee hopen we
samen met Stanley, Melvin, Don, Ivo, Almar Maarten en Damian dit jaar lekker mee te draaien in de
eerste klasse.
Dit jaar worden we getraind door Wim Pietersma. Deze heeft de technische commissie net voor het
sluiten van de transfermarkt nog weten te strikken. Helaas kan Wim geen coach zijn, waardoor we
nog een lege plaats op de bank hadden. Maar gelukkig had Melvin onlangs nog zin in een portie
kibbeling en ja dan moet je bij Anton Overweel zijn zoals we allemaal weten. Toen Anton hoorde dat
we nog geen coach hadden gaf hij aan er wel zin in te hebben om in ieder geval al onze
thuiswedstrijden wel te willen coachen. Dus dat is weer een probleem minder. Tevens gaat Menno
Klein hopelijk mee met een aantal uitwedstrijden dus let the games begin!
Vol goede moed beginnen we aan onze warming up; lekker smashen en nog even serveren. Maarten
doet nog even een sprongserve en helaas land hij op een bal met een lelijke kneuzing tot gevolg, erg
balen natuurlijk maar ja we moeten verder. Ondanks de eerste teleurstelling weten we met redelijk
goed volleybal en goede werklust de eerste set met 25-19 binnen te slepen.
De tweede set gaat nog beter en met weinig tegenslagen en goede service beurten houden we
Tevoko op 12 punten. Als dat zo doorgaat zitten we lekker snel bij onze sponsor Fred weer achter de
bar. Tweede set dus 25-12.
Dan de derde set blijkbaar zijn we toch iets te overmoedig we laten we hier en daar een puntje liggen
en de mannen van Texel ruiken bloed. We kunnen het tij niet meer keren en verliezen de derde set
met 25-27. Dit is natuurlijk een bekend fenomeen dus we zijn nog niet bezorgd over de einduitslag.
De vierde set gaat weer de goede kant op we zijn weer redelijk scherp en stevenen op de winst af
met 24-20. Denken we de winst in de pocket te hebben, de side-out even pakken en dan douchen.
Echter daar waren de Tevoko heren het niet helemaal mee eens na een verbeten strijd verliezen we
de set jammerlijk genoeg met 24-26.
We gaan redelijk aangeslagen de vijfde set in en raken al snel op achterstand we kunnen geen vuist
maken en het spel weer naar onze hand stellen dus ook de laatste beslissende set geven we weg met
12-15. Dit is een behoorlijke teleurstelling natuurlijk.
Onder het genot van een drankje bij Fred nemen we de wedstrijd nog even door en we weten nu
natuurlijk precies waar het fout gegaan is en wie er verantwoordelijk is voor het verlies enz. enz.
zoals dat altijd achteraf. Maar het is in ieder geval zo dat we als team hebben gefaald en dat we de
volgende wedstrijd kunnen laten zien wat we hebben geleerd van deze wedstrijd. Maar zoals het nu
lijkt gaan we dit seizoen lekker volleyballen en hopelijk flink wat punten pakken. Met als volgende
wedstrijd Simokos H1 tegen Dinto H3 9 oktober 21:00 in de Flint.

