Woensdag 18 maart: VCC H1 – Simokos H1
Na een reeks van nederlagen en dus met niet al te veel zelfvertrouwen stond deze avond een
tegenstander op het programma waar we al enkele jaren tegen spelen, VCC uit Wormer. Vaak spelen
we een leuke wedstrijd tegen ze en weten we aardig wat puntjes te halen. Echter dit seizoen loopt
het helaas niet zoals voorgaande jaren. Ook VCC heeft de punten hard nodig om PD‐wedstrijden te
ontlopen.
De eerste set begon vrij gelijkopgaand. Over en weer aardige aanvallen zorgden voor een verzorgd
wedstrijdbeeld. Echter zodra we bij de 10 punten kwamen begon onze wisselvalligheid, die ons dit
seizoen zo kenmerkt, weer parten te spelen. Een goede serviceserie van de mannen uit Wormer en
de set was al weer zo goed als verloren: 25‐15.
Hoe anders verliep de 2e set. Na wat wissels in de basisopstelling begonnen we sterk aan deze set.
Met goede servicedruk en goede verdedigende acties kon de blokkering en aanval zich aan het net
uitleven. De frustratie bij VCC werd zichtbaar groot. Zo groot dat hun coach zich genoodzaakt zag een
speler te wisselen die het niet helemaal meer op een rijtje had. De gehele set wisten we de druk
hoog te houden en konden we met 16‐25 terugkijken op een makkelijke setwinst.
Zoals eerder gezegd staat dit seizoen bol van de wisselvalligheid. Ook nu weer presteerden we het
om, nota bene met dezelfde 6 (7) spelers als de uitstekende 2e set, ons weer uit de wedstrijd te laten
spelen. Met 2 slechte sets (25‐15 en 25‐13) ging de wedstrijd als een nachtkaars uit en konden we
slechts 1 punt aan het toch al niet al te hoge saldo bijschrijven. Hierdoor is degradatie nog geen feit
maar gezien het programma kan alleen een wonder ons nog redden.
Voor de rest van het seizoen en ook alvast voor volgend jaar staat er 1 belangrijke doelstelling:
constante wedstrijden spelen. De bovengrens en de ondergrens liggen dit seizoen ontzettend ver uit
elkaar. Met name de ondergrens zal echt omhoog moeten willen we weer lekker wedstrijdjes
winnend af kunnen sluiten.

