Vrijdag 27 maart 2015: Simokos  VV Jonas 270315
0nze 19e wedstrijd strijden wij op onze thuis front ( De Flint ) om 21:00 tegen VV Jonas
Voordat de wedstrijd begon wisten we dat het weer een moeilijke wedstrijd zou gaan worden.
Onze uit wedstrijd tegen jonas gingen we helaas met 40 onderuit dus hopen we dit keer een paar
punten te kunnen sprokkelen. De aanvoerders moesten naar de scheid voor de tos, en Stanley had
gewonnen en nam de keus om te beginnen met de surf
In de eerste set begonnen Don, Stanley, Jeroen, Maurice, Dennis, Ivo als basis team aan de we
wedstrijd. Don had gelijk na zijn eerste bal contact de bal in het net geserveerd. We gingen redelijk
gelijk op, beide teams deden het goed in de eerste set het was een spannende pot. Maar Jonas was
toch net een stukje beter en slimmer met de ballen waardoor we net hadden verloren met ( 2125 )
De 2e set wisselde Hans gelijk 2 spelers Maarten kwam erin voor Ivo en Melvin kwam erin voor
Maurice. Deze set ging van slechter naar nog slechter er ging van alles mis de pass en de aanval, we
konden het maar niet opbrengen om te scoren. De coach nam geen time out wat misschien achter af
wel had moeten doen. De coach haalde Dennis uit het veld en Ron gingen erin met de stand van
(1220) maar dat heeft uiteindelijk niks uitgemaakt want we verloren deze set met dikke cijfers (2512 )
We weten dat we nu de 3e set moeten pakken als we nog de wedstrijd willen winnen.
Hans maakte een fout met de opstelling brief omdat Dennis op de midden stond terwijl Maarten daar
had moeten staan. Dus gingen we gelijk wisselen met de stand (00)
Eenmaal 3e set begonnen, leek die erg op de 1e set we pakte ons zelf op na een dikke nederlaag van
de 2e set en wilde perse de 3e set binnen halen.
Wij namen nog een time out (1415) zodat Hans even zijn praatje kon doen om iedereen op scherp te
houden. En toch ging de 3e set ons voorbij met (2125)
Laatste set wilde dan nog 1 punt pakken voor de eer. We begonnen de set sterk en kwamen voor tot
(139) toen Jonas een time out aan vroeg, vanaf toen kwam de kantel punt en walste Jonas zo over
ons heen en pakte ook de laatste set met (1925).
Zo verloren we dus deze wedstrijd met (04) en is het nu bijna zeker dat we gaan degraderen en
volgend jaar geen promotie klasse spelen maar 1e klasse

