Simokos H1 – Dinto H3

vrijdag 9-okt-2015

Na de eerste wedstrijd verloren te hebben tegen de eilandbewonders van Tevoko is het tijd voor
revanche! Vanavond staat de eerste ‘echte’ thuiswedstrijd op het programma, lekker vertrouwd op
de vrijdagavond. Tegenstander is het voor ons redelijk onbekende Dinto H3.
Dit bljkt een mix te zijn van enkele ervaren oud divisiespelers, aangevuld met een aantal spelers die al
jaren in de 1e klasse spelen.
Enigszins gehavend gaan we de wedstrijd in. Aanvoerder Stanley heeft last van een schouderblessure
en heeft het shirt van de libero aangetrokken. Maarten is gelukkig wel wonderbaarlijk snel hersteld
van zijn enkelblessure, zodat hij de aanval aan de buitenkant kan ondersteunen.
Ondanks een rommelige pass, gaat de eerste set redelijk gelijk op tot de 20. Helaas doen een aantal
persoonlijke foutjes ons aan het einde van de set de das om, we verliezen met 20-25.
De tweede set zjin we wat meer warmgedraaid. De pass komt nauwkeuriger aan het net waardoor
spelverdeler Don heel wat minder meters hoeft aft e leggen en de aanvallers beter in stelling
gebracht kunnen worden. Het blijft spannend tot de 20, maar deze set trekken wij met 25-22 naar ons
toe.
Vol vertrouwen beginnen we aan de derde set. We beginnen nog redelijk scherp maar langzamerhand
sluipen er toch weer wat meer foutjes in. Dinto heeft voldoende ervaring in huis om daar van te
profiteren. We verliezen deze set dan ook met 21-25 en komen zo alweer een set achter.
De vierde set verloopt identiek aan de tweede. We nemen snel een grote voorsprong van 11-4. Dinto
loopt nog wel een paar puntjes in, maar aangezien onze side-out deze set goed verzorgd is en we
behoorlijk veel servicedruk weten te zetten winnen we de set wederom met 25-20.
Tweede wedstrijd van het seizoen, en alweer moet een vijfde set de beslissing brengen. We beginnen
met een valse start en kijken al snel tegen een 7-11 achterstand aan. Dit lijkt kansloos, maar we geven
niet op en knokken ons terug tot 14-14. Dan krijgt Maarten een hoge bal aan de buitenkant waar hij
misschien nog wel eens van wakker schrikt ‘s nachts. Zijn prikbal valt aan de verkeerde kant van het
net op de grond. Met 16-18 gaat de set en de wedstrijd alsnog neer Dinto. Er gaan 3 punten in de tas
mee naar Warmenhuizen, wij moeten genoegen nemen met 2 punten voor de moeite.
Conclusie van de avond: Redelijk goed gespeeld, maar onnauwkeurigheid in de pass en de
gebruikelijke ‘P-tjes’, die natuurlijk altijd op het verkeerde moment komen, kosten ons de
overwinning.
Komende dinsdag mogen we gelijk weer aan de bak en proberen we onze eerste overwinning binnen
te slepen, uit tegen Reflection.

