Maandag 2 november 2015: MBSOV H1 – Simokos H1
Op naar Den Helder voor de midweekse uitwedstrijd tegen het voor ons volslagen onbekende
MBSOV. Wat we wel weten is dat ze een punt meer hebben maar ook een wedstrijd meer gespeeld
en dat ze de laatste wedstrijd 4-0 verloren van de koploper. Saillant detail is dat al deze sets met
slechts 2 punten verschil verloren gingen. We konden dus uitgaan van een gemotiveerde en
gelijkwaardige tegenstander. Na onze 3-1 overwinning op de mannen van Madjoe staan we op een 6e
plek. De 5e plek is dus de inzet van deze wedstrijd.
Met een vrijwel compleet team (alleen Michel moest deze wedstrijd laten schieten) stappen we om
19 uur in de auto om ons door een dikke mistlaag richting de Noordzee te bevinden. Na een kop
koffie en een half uurtje wachten totdat de wedstrijd voor ons is afgelopen konden we het veld op.
De eerste set bleven Don en Maarten op de bank. Met Ivo en Feitze op de midden, Stanley en Almar
als buitenaanvallers, Melvin als diagonaal en Don als spelverdeler ging deze set in het begin gelijk op
maar merkten we al vrij snel dat we tegen deze tegenstander een goed resultaat neer konden zetten,
mits we ons eigen niveau konden halen dan. Naar mate de set vorderde konden we door degelijk
spel afstand nemen en leken we de set met een voorsprong van 17-23 eenvoudig binnen te halen.
Helaas sloop er wat gemakzucht in het team en door wat foutjes gaven we de mannen uit Den Helder
weer hoop. Met 2 time outs op 20-23 en 25-26 werd uiteindelijk de set met 25-27 uit het vuur
gesleept.
De 2e set zijn we gestart met de opstelling waarmee we de 1e zijn geëindigd. Met Maarten in plaats
van Feitze ging deze lang gelijk op. Wel bleven we continu 2 tot 3 punten voorsprong houden en
MBSOV kon doordat we elke keer de sit-out wisten te maken niet dichterbij komen. Wij hadden
daarentegen ook niet de mogelijkheid om afstand te nemen. Bij een stand van 20-22 in ons voordeel
vluchtte de tegenstander in een time-out in de hoop het tij nog te kunnen keren. Ditzelfde deden wij
bij een 22-24 stand zodat we konden bespreken hoe we de site out konden maken om ook deze set
in ons voordeel af te kunnen sluiten. Dit lukte echter niet direct en met 24-24 werd het weer een
spannende set. Op vechtlust wisten we ook deze set met 24-26 te winnen.
De 3e set nam Don de spelverdeling over van Roelof en kon Ivo plaatsnemen op de bank ipv Feitze.
Deze set kende exact hetzelfde spelbeeld als de 2e. Lang bleven we een paar puntjes voor staan. Bij
een stand van 18-18 besloot aanvoerder Stanley Ivo in te brengen voor Almar, welke verdedigend en
passend goed speelde maar aanvallend niet goed uit de verf kwam. Hierdoor kregen we voor al in
aanvallend opzicht een impuls en konden we weer een kleine voorsprong nemen. Deze gaven we
niet meer uit handen en weer wisten we de set te winnen met 2 punten verschil: 23-25. Omdat de
mannen van MBSOV nu al 7 sets op rij met het minimale verschil hadden verloren nam de frustratie
begrijpelijk bij ze toe.
De laatste set kwamen we voor de uitdaging te staan ook deze winnend af te sluiten. Vorige week
tegen Madjoe gingen we na een 3-0 voorsprong evengoed onderuit in de 4e set en dit wilden we nu
dan ook voorkomen. Met dezelfde opstelling als het einde van de 3e set begonnen we vol
enthousiasme en daadkracht. De tegenstander wist hun frustratie geen plek te geven en we liepen
freewheelend uit naar een voorsprong van 14-20. Geen vuiltje aan de lucht dus. Maar zoals zo vaak
bij een grote voorsprong waren we in staat om onze opponent in het zadel te helpen. Een passfout
hier, een aanvalsfout daar, een netfoutje zus en een technisch foutje zo. Resultaat: 20-20, 2 time

outs verbuikt en weer een spannende set. Maar waar we de hele wedstrijd al goed in zijn geweest
konden we nu ook weer opbrengen. De tegenstander hoop geven en dan op de juiste momenten
toeslaan. Dit keer werd de set met 24-26 binnengesleept en was de 0-4 overwinning een feit. Helaas
dacht de zeer gefrustreerde maar verder wel sportieve tegenstander daar anders over door op het
wedstrijdformulier 26-24 en een 1-3 stand in te vullen. Gelukkig viel dit Stanley op alvorens te
tekenen en kon dit nog recht gezet worden.
De vijfde plek was binnen. We waren in staat om een zware uitwedstrijd op karakter naar ons toe te
trekken. Waar we vorig seizoen en ook het begin van dit seizoen dit soort sets lieten liggen konden
we nu wel daadkrachtig genoeg zijn. En dat is behoudens de 5 punten wellicht het grootste
winstpunt van de avond.
De volgende wedstrijd is op 12 november. Wederom uit tegen de Boemel H2. Ook zij zijn voor ons
een grote onbekende en bezetten op dit moment de laatste plaats op de ranglijst. Bij een 3-1 of 4-0
overwinning kunnen we de 4e plaats overnemen van Dinto H3. Zij hebben 3 punten meer en
wedstrijd meer gespeeld. Een mooie uitdaging dus.

