Simokos JB1 tegen Relay JB1 d.d. 3 december 2016
De jongens en meiden van de JB1 mochten het afgelopen zaterdag opnemen tegen Relay. Na weken
hard oefenen gingen we vandaag met het nieuwe spelsysteem proberen. Dat geeft uiteraard wel wat
spanning en sommige moesten de eerste set nog even flink zoeken. Na een rondje pikte we het goed
op en wisten we het weer. De pass die in het begin erg matig was liep weer en na een achterstand
van 13-6, stonden we daarna 23-22 achter. Knap terug gevochten dus! Uiteindelijk de set verloren
door een paar rotballetjes van de tegenstander, maar goed teruggekomen en met dat gevoel gaan
we door naar de tweede set.
We blijven doorgaan met het nieuwe systeem en nu gaat het vanaf het begin eigenlijk al heel goed.
We kunnen lekker ons eigen spelletje gaan spelen en staan dan ook ruim voor. Deze set winnen we
uiteindelijk dik.
De derde set blijven we goed spelen. Er worden ballen van alle kanten van de grond gepikt en ook
van de nieuwe positie diagonaal wordt goed gebruik gemaakt. Tjebbe slaat daar een paar onwijs
mooie ballen in. Ook deze set winnen we.
In de vierde set worden er een aantal spelers op nieuwe posities gezet. Dit zorgt hier en daar voor
wat twijfels in het achterveld. Want wie pakt nou precies welke bal? We knokken ons nog even terug,
maar dat was helaas net niet genoeg en de set wordt verloren.
Een nieuw systeem kunnen oefenen en dat ging hartstikke goed. Natuurlijk weet je niet meteen alles,
maar dat komt vanzelf en dan hebben we weer iets waar we op kunnen trainen. Af en toe zat het ons
flink tegen, maar ik vind het heel goed dat we dan niet terug gaan naar het oude systeem, maar dit
volhouden! Jullie zijn kanjers!
De coach.

