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Hallo Sportvrienden,
We zijn er in geslaagd om het clubblad voor de feestdagen
klaar te hebben!!
Dat was een streven, en het is gelukt.
We zijn alweer halverwege de competitie en alle teams doen weer goed mee.
De één iets beter als de ander.
De jeugd doet weer eens mee in de middenmoot. Het is goed te zien hoe ze
stapje voor stapje steeds beter gaan spelen.
Ook een compliment aan de trainers, Freek en Jan!!
De jaarlijkse feestavond is weer geweest. Het was zeer geslaagd! Heren 2,
onze complimenten voor de organisatie.
Het had even een herkansing nodig, maar het resultaat was geweldig. bbEen
stukje hierover is te lezen verder in deze uitgave.
We hebben de WEBSITE weer een update gegeven. We hebben een site
gemaakt met een ander programma en andere look.
Kijk en volgt de site. Deze is ook interactiever geworden. Er kan gereageerd
worden op geschreven stukjes etc.
Meerdere leden kunnen zelf informatie op de site gaan zetten. We staan
altijd open voor positief commentaar, dus merk je wat op , geef het door via
het contactformulier of direct aan mij.
Let weer op de datum van het MIXTOERNOOI, 24 februari 2016, nu op een
woensdag deze keer. Geef je op wanneer het zover is in de zaal.
Nu wil ik namens het bestuur een iedereen fijne feestdagen wensen en een
goede jaarwisseling.
Voorzitter,
Martin Blum.

Feestavond Nieuw Seizoen
Zaterdagavond 7 november op weg naar het clubhuis van de Vlotte®Bak op
het industrieterrein Groot Verlaat te Steenwijk.
Kon het natuurlijk niet vinden en met gevaar voor eigen leven de weg
gevraagd bij een woning, welke een mooi stoepje had, met … ja zeker:
bielzen. Lekker handig en glad dus!!
Maar goed, ik was (wel!) heel erg dicht in de buurt en na goede uitleg, alras
gevonden.
Je verwacht een gebouw bestaande uit damwand, (we zijn op het
industrieterrein, toch!?) maar niets was minder waar. Een mooi gebouw van
steen, leuke indeling, en zag er gezellig uit.
De achterwand lag er uit (toch iets van damwand??) zodat je buiten lekker
warm bij een vuur kon staan. Nu was het mij, ondanks het vuur, daar toch te
koud (ben een koukleum!!) om daar een poos te vertoeven, maar deze
gelegenheid kwam me mooi uit; kon ik zo nu en dan toch nog even roken en
blijf je er toch bij betrokken.
Het welkom door Heren 2 met koffie en cake ging er goed in. Om “de boel
wat op te warmen” werd er een quiz gehouden welke leuk gepresenteerd
werd. Verschillende vragen passeerden de revue betreffende volleybal, de
omgeving en dergelijke. Wat het eerste betrof, er werd een foto getoond
waarvan ik dacht dat dit misschien wel een bekende voetbalster was, maar ja,
stomme opmerking natuurlijk, ook zij had met volleyballen te maken, een
hele bekende schijnbaar!!!??? Als laatste moest elke groep een lied
karaoken. Nu, dit verhoogde de sfeer nog meer! Muziek doet het altijd goed.
Na dit gebeuren werd de barbecue aangestoken en konden we genieten van
lekkere stukken vlees.
Al een stukje ouder, moest er de volgende morgen ook op tijd weer uit, niet
zo heel laat gemaakt, maar de diehards hebben het wel heeeeeel lang
volgehouden, hoorde ik in de wandelgangen. Goed teken!!
Heren 2, bedankt voor de gezellige avond, was een goed begin voor
het seizoen 2015-2016

Volleybalseizoen dames 1 tot nu toe.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf (1 december 2015), staan we op de 8e
plaats in onze poule. Van 12 teams in Poule L 2e klasse staan we dus mooi in
de middenmoot.
Het gaat lang niet slecht. Beter kan het natuurlijk altijd.
Onder leiding van onze steun en toeverlaat Klaas werken we ons door de
wedstrijden heen. Van de 7 gespeelde wedstrijden hebben we er 3
gewonnen.
De 2e klasse is pittig. Toch spelen we hier allemaal lekker. Hier wordt volleybal
echt gespeeld en zijn we meer gewaagd aan de andere teams.
De enige tegenvaller die we dit seizoen hebben gehad is dat de wedstrijd
tegen Giethoorn Ds1 werd afgelast. Dit is zo´n wedstrijd waar je naar uit
kijkt! Dat deze op het laatste moment werd afgelast ivm te weinig spelers
aan de Gieterse kant was flink balen.
Vanaf het begin van het seizoen proberen we natuurlijk de optimale
opstelling neer te zetten, oftewel Klaas heeft ons elke week verrast met zijn
opstellingen.
Inmiddels is hier meer structuur in gekomen. Nu gaan we verder ontwikkelen
en hopelijk snel onder de knie krijgen dat de pass naar rechts moet in plaats
van naar het midden. ‘Pass mid’ doen we al zolang we met dit team spelen.
Deze wijziging moeten we dus flink op trainen.
Voor dit jaar staat er nog 1 wedstrijd op het programma. In het nieuwe jaar
kunnen we revanche nemen op de teams waar we eerder dit seizoen van
verloren hebben. Tegen die tijd moet ons nieuwe systeem toch wel enigszins
gewend zijn en hopelijk pakken we dan nog vaker de winst.

Anika Bakker,
Namens dames 1: Majell Boelens, Anniek Boelens, Jaimie Klaster,
Sarissa Vreeling, Angela Bollen, Janka Baas, Jolien Postma en Anika
Bakker.

Hoe gaat het nu met heren 2?
Wij hebben als heren een roerige tijd achter de rug. Naast dat we de
uitdaging hadden om het volleybalfeest te organiseren, hebben we het
afscheid van één (twee) van onze spelers moeten verwerken. Gelukkig
hebben we ook weer een nieuwe competitiespeler mogen verwelkomen, dit
maakt het verlies enigszins dragelijk.

Het volleybalfeest.
We kunnen een heel verhaal van het feest maken, maar het stukje mocht
maar een a4-tje lang worden, dus dat doen we niet. Het feest was in onze
ogen op bijna alle fronten geslaagd. We hebben een groot deel van onze
leden mogen verwelkomen in het hol van de bikers van Steenwijk. Het was
fijn om te zien dat zovelen de moeite hadden genomen om zich in het thema
in te leven en sportief de fiets te nemen. Al hadden de meeste bij aankomst al
snel door dat het niet om een fietsclubje ging.
Hier over gesproken, persoonlijk was ik toch wel wat zenuwachtig voor
aanvang. Er kan natuurlijk van alles fout gaan op zo’n avond. Ongeacht hoe
serieus je het ook met zijn allen hebt voorbereid. Meerdere vergaderingen
zijn er aan vooraf gegaan, eindeloos is het draaiboek doorgenomen, de
generale repetitie verliep feilloos. Maar toch heb ik de nacht daarvoor slecht
geslapen. Het was ook mijn eerste keer in het clubhuis van een motorbende.
Je weet niet goed wat je moet verwachten, je leest de laatste tijd zoveel rare
berichten.
Voor de enkeling die het feest gemist heeft, nog een selectie uit de
hoogtepunten van de feestelijke avond. We hadden voor de bezoekers een
mooi programma opgesteld. Centraal stond de pubquiz met daarnaast een
uitstekend verzorgde barbecue door Gerard Hof. Wisten jullie dat onze
verenigingskruidenier trouwens ook een uitstekend bbq-kok is? Voor meer
info kun je contact opnemen met: 0521-588353
De quiz is in teamverband op het scherpst van de snede gespeeld. Vragen zijn
afgewisseld met beproevingen op het gebied van kracht en behendigheid.
Louis wist hem goed te raken en Jos heeft zichzelf als lenigste lid van de
vereniging bewezen, allebei natuurlijk geen verrassing. Bij de vragen scoorde
Iris opvallend goed overigens. Ronald heeft zich gedurende de avond ontpopt
als consequent en eerlijk juryvoorzitter, vakkundig bijgestaan door Folkert en

Edwin. Deze taak bleek richting het einde van de avond toch wel één van de
zwaarste te zijn. Ze werden totdat de uitslag bekend werd gemaakt meerdere
keren belaagd door deelnemers. Opvallend spontaan werden diverse biertjes
aangeboden, hier waren ze uiteraard wel gevoelig voor maar heeft de uitslag
niet beïnvloed is mij verzekerd.
Grande finale was de karaoke. Alle teams mochten aantreden om zichzelf te
bewijzen op het gebied van ritme, stijl en zang. Onvoorstelbaar wat emoties
dat bij ons heeft opgeroepen. Wellicht dat enkelen van jullie zich afvragen,
waarom karaoke. Dat wisten wij eigenlijk zelf ook niet. Maar een zekere
teamgenoot uit Blesdijke stond er op, hij wist overigens ook nog wel een
mooi systeempje. Gegarandeerd succes verzekerde hij ons, en dat was het.
Zeker alle heren hadden alle aandacht voor de uitvoering van Dancing Queen
van team 2. Overigens is later op de avond ditzelfde nummer nog dertien
keer aangevraagd door diverse spelers van heren 1.
Al met al kijken wij terug op een geslaagde avond. Volgend jaar heeft dames 1
de eer om het feest te organiseren. We kijken er nu al naar uit!

Spelerswisselingen
Aan het begin van het seizoen ontvingen wij jammer genoeg de afmelding
van Arthur. Dit is ontzettend jammer, want naast zijn sportieve inbreng was
het ook een gezellige vent om er bij te hebben. Hopelijk kunnen we hem in de
toekomst weer verwelkomen.
Freek focust zich dit seizoen volop op zijn dames, daarbij is hij als de nood aan
de man komt altijd nog te vragen.
Vervanger van deze legendarische mannen is Edwin, bij een ieder
waarschijnlijk bekend als die ontzettend handige klusser! Naast spijkers slaat
hij nu ook op ballen.
Graag had ik jullie ook nog van alles over onze behaalde resultaten verteld,
maar daar is jammer genoeg geen ruimte meer voor. Wellicht dat we dat een
volgende keer kunnen doen.

Woordje van Dames 2
De competitie is in volle gang. Er is één wijziging geweest in het team van
dames 2, Sarissa gaat dames 1 versterken. We zullen het dus zonder haar
moeten doen, succes in dames 1 Sarissa!
Maar wij staan nog steeds op een eerste plaats!!! Afgelopen dinsdag 24
november moesten we thuis tegen de nummer 2. Dit beloofde een
spannende strijd te worden. Er waren ook een aantal supporters om ons aan
te moedigen, helaas was ons team niet helemaal compleet maar toch met 6
dames aan de start waren we er klaar voor. Onze tegenstander, Lotus ’83 uit
Kamperzeedijk, was met 3 wissels naar Steenwijkerwold gekomen.
De eerste set begon goed, Amarins blokte een paar keer goed en ook de
opslag ging goed, de eerste punten waren dus voor ons. Helaas kwam de
tegenstander goed terug en hebben we verloren met 18-25. De tweede set
was een nek aan nek race en helaas verloren we deze ook maar dan met 2325. Op naar de derde set. Tja ze waren echt te sterk voor ons deze verloren
we ook met de setstanden 12-25. Onze eerste wedstrijd die we verloren
hebben. De eerstvolgende wedstrijd voor ons is in het nieuwe jaar. We gaan
er dan weer met frisse moed tegenaan en hopen toch bovenaan te blijven
staan. We zullen dus moeten afwachten en ons goed gaan voorbereiden.
De vrijdag is nog steeds onze vaste trainingsavond. Volgens mij bevalt dit
goed voor de meesten! Eind van het jaar wordt er geëvalueerd en horen we
of dit door blijft gaan. De feestavond op zaterdag 7 november was erg leuk en
gezellig. Deze avond vond plaats in het honk van de Vlotterbak op Groot
Verlaat, Heren 2 had deze avond in elkaar gezet en verzorgd.
We begonnen met een workshop, deze was erg geestig. Daarna kregen we
een 70 tal vragen over van alles en nog wat. Tussendoor moest er ook wat
doe spellen gedaan worden en dat was onder andere limbo dansen, karaoke
en spijkerslaan. Na afloop hadden we nog een bqq. Het was een zeer
geslaagde avond! Bedankt Heren 2!!
Sportieve groet, van Dames 2, Rennie, Liesbeth, Amarins, Lianne, Jessica, Jose
en Ineke.

Seizoen 2015-2016 eerste helft
Na een welverdiende rust begint dan op 15 september eindelijk weer het
nieuwe volleybal seizoen.
Het tweede team van Pegasus uit Zwartsluis is de eerste tegenstander. Een
jong team. Wij zijn denk ik het dubbele van hun leeftijd. We ontwaren ook
een speler van Pegasus 1 maar deze staat keurig op het wedstrijdformulier
vermeld. Dit is wel eens anders geweest. De eerste 2 sets gaan met 25-20 en
25-21 naar ons. De laatste set moeten we met 14-25 aan Pegasus laten.
Maar toch een goede 2-1 overwinning.
De altijd beladen streekderby tegen Steevast staat een week later op het
programma. We beginnen goed en nemen een 5-0 voorsprong. Maar Steevast
bestookt ons vrijwel de hele set met listige aanvallen. Ook hun opslag bezorgt
ons de nodige problemen. De set gaat met 20-25 naar de mannen uit
Steenwijk. Dat zal toch anders moeten. De 2e set loopt lang gelijk maar we
nemen toch een voorsprong van 4 punten. Hierdoor is Steevast gedwongen
zich wat meer te laten zien waardoor ze meer risico nemen. We profiteren
gretig van de foutjes aan hun kant. De frustraties nemen ook toe maar
scheidsrechter Harm Boxum is wimpelt menigmaal een hevig protesterend
Steevast af. Met 25-21 gaat de set naar ons. De 3e begint overdonderend van
onze kant. Steevast wordt onder de voet gelopen in het begin van de set.
Maar ze knokken zich knap terug en komen van 18-12 zelfs op een 18-19
voorsprong. Het slot akkoord is weer voor ons. Met 7 punten op rij beslissen
we de set en de wedstrijd. Opnieuw 2-1 winst.
Doordat we in een poule van 11 teams zitten spelen we niet elke week een
wedstrijd. Op 6 oktober zouden we uit naar Dalvo 2 moeten maar die
wedstrijd gaat niet door ivm bekerverplichtingen van Dalvo die avond.
Na een weekje vrij te zijn geweest(herfstvakantie) gaan op een mistige avond
op bezoek bij SVI in Ittersum. Martin heeft geen auto en wordt opgehaald van
huis. Je hebt wel eens van die avonden waarop alles samenvalt en (bijna) alles
lukt. De opslag draaide op volle toeren en ook passend en verdedigend ging
het prima. De eerste set gaat met 15-25 naar ons. Een lekker begin. In de 2e
set geeft SVI iets meer tegengas. Ook verbaal laten zij zich gelden. Vooral bij
en komisch incident als Eddie een time out wil aanvragen. De vrouwelijke
scheids ziet/hoort het niet en fluit gewoon voor de opslag van SVI. Maar de
mannen van SVI leggen de bal neer en lopen al naar de kant. Dus de scheids

fluiten en geeft nu (terecht) opslag en punt voor ons. SVI helemaal over de
zeik. Woorden als kinderachtig gedrag richting onze kant vallen als wij zeggen
dat ze beter moeten opletten. De scheids laat zich omlullen door SVI om een
dubbelfout te geven. Opslag SVI.Eddie vraagt gelijk een time out aan hahaha.
De set gaat met 21-25 naar ons. Ook in de 3e set blijven we geconcentreerd
en blijven we goed spelen en aanvallen. Met een machtige klep beslist Jos de
set, 15-25. Een puike 0-3 overwinning. Bier, rivella, cola en …. bitterballen
smaken weer prima.
Nakala uit Nagele komt op 3 november op bezoek in het Wold.
Een voor
e
ons onbekende ploeg die vorig jaar is gepromoveerd uit de 3 klasse. Zij staan
derde van onderen en wij derde van boven. Zou geen probleem moeten zijn
denk je… We begonnen goed aan de eerste set en namen een voorsprong van
een paar punten. Maar wat het nou precies was is onduidelijk. Maar Nakala
gooide blijkbaar de turbo er op. Met een moordend tempo denderden ze
over ons heen Vooral de razendsnelle midaanvallen van hen zorgden voor
menig punt. Al snel stond het 10-19. Tijdens de laatste time out van ons
concludeerden we dat het bij ons aan de tamme was. De beuk moest er in.
En zo geschiedde. Via een paar rake opslagen van Berry werd de
achtervolging in gezet, We kropen steeds dichter bij en via 16-20 en 22-23
was de kloof bijna gedicht. De midaanvallen werden onschadelijk gemaakt
wat de angel uit het spel van Nakala haalde. Met 25-23 ging de set naar ons.
In de 2e set was Nakala het spoor bijster. Via Jos, die maar liefst 11 keer
achter elkaar aan de opslag stond, liepen we uit via 14-7 naar 20-9.
Uiteindelijk werd het 25-10. De derde set werd een ware thriller. Dan stonden
wij weer voor en een paar tellen later stond Nakala weer voor. Beide ploegen
gaven geen krimp. Maar we moesten toch weer een achterstand goedmaken(
19-21 / 24-25) Via goede opslagen en harde aanvallen op het einde van Eddie
en Jos ging toch ook deze set naar ons met 27-25. Weer een 3-0 overwinning
Op een stormachtige avond reden we naar IJsselmuiden voor een heuse
topper,aangezien we beiden gedeeld eerste staan. Martin zat voor
werkbezoek in Duitsland. Vliegende supersub Freek Blaauw is zijn stand-in.
Aangezien er nu weer een uitbater stond achter de bar beloofde dat in ieder
geval al een een portie bitterballen na afloop. De wedstrijdbal werd gekeurd
en de eerste set begon. De eerste 2 punten besloot de scheidsrechter koste
wat kost aan Set Up te geven(een netfout? En een touche bal? van ons). Hier
in slaagde de fluitist met vlag en wimpel. Terwijl wij er nog achter probeerden
te komen wat hier de reden van was, liep Set Up uit naar 11-2. Daarna

konden we meelopen maar ging de set met 25-15 verloren. De 2e set liep een
stuk beter en het ging lang gelijk op. Maar bij 18-17 ging het toch even mis en
liep Set Up uit naar 22-17. We kwamen nog even terug maar moeten ook
deze set met 25-21 aan IJsselmuiden laten. De 3e set begon nog veelbelovend
we kwamen zelfs voor het eerst voor met 2-4. Maar daarna was de fut er uit
en denderde Set Up met 25-13 over ons heen. Een terechte en kansloze
nederlaag. De nazit met Hertog Jan en bitterballen deed daar niets aan af.
Op een stormachtige avond, 17 november, treden we thuis aan tegen Vovem
’90 uit Emmeloord. Vorig seizoen bleek dit, ondanks een 3-0 overwinning, een
taaie tegenstander. En dat zou nu niet anders zijn. Binnen no time staan we
met 0-4 achter. Maar ook zo snel scoren we 7x op rij en neemt Vovem op 7-4
al de eerste time out. We hebben ze in de tang en laten niet meer los. We
verdedigen goed en ook de pass en set ups bereiken de aanvallers keurig.
Met z’n eerste aanval(bedankt Eddie) beslist Berry de set, 25-20. De tweede
set gaat gelijk op. Maar dan slaat Vovem toe. Veel onnodige (pass) fouten en
aanvallen die uit worden geslagen leiden tot 5-12 achterstand. Op 12-18 lijkt
het een kansloze missie. Maar stukje bij beetje komen we toch dichterbij.
Aanvallend gaat het gelijk op. We komen terug tot 20-22. Toch pakt Vovem
de set met 22-25. Ondanks dat het een rommelige wedstrijd is van beide
kanten is het superspannend. De inzet bij beide teams is ongekend hoog. De
derde set zal de beslissing brengen. Vovem is hier in net wat uitgekookter en
brengt ons aan het wankelen. Bij 17-21 kunnen we ons toch nog oprichten en
slaan we in de slotfase keihard toe. Via 23-22, 25-24. Een goed oplettende
scheidsrechter Harm Boxum zag een voetfout van een Vovem aanvaller
tijdens de beslissende aanval. Daardoor pakken we de set met 26-24.
Een zwaarbevochten overwinning wat ons weer de 2e plaats oplevert in onze
poule.
De 2e streekderby tegen Giethoorn staat voor 24 november op het
programma. Op een koude en kille avond komen ze op bezoek in ’t Wold. Ook
zij speelden vorig seizoen 3e klasse. Oppassen dus.
Veel lengte bij de mannen van Giethoorn. We starten goed en mede door de
harde servicedruk van ons komt Giethoorn er niet aan te pas. Maar het is wel
knokken voor elk punt wat enkele lange rally’s tot gevolg heeft. De set gaat
vrij eenvoudig met 25-17 naar ons.
In de 2e set een onveranderd beeld. Veel servicedruk van onze kant en ook
het blok en de verdediging van ons staat als een huis. Op 5-12 serveert Berry
maar liefst 10 keer (22-5). Uiteindelijk gaat de set met 25-10 naar ons.

In de 3e set kan Giethoorn alleen in het begin even meekomen tot 5-3. Daarna
is het gebeurt met ze en lopen we snel weg naar 10-3. Giethoorn komt nog
iets terug naar 21-17. Maar met een bikkelharde smash maakt Jos de 22-17.
Op 24-18 gaat de opslag van Giethoorn in het net en winnen we met 3-0.
Volgende week de laatste wedstrijd voor dit jaar. Een bekerwedstrijd tegen
de Tsjukemarders in Echten.
Bedankt

VOLLEYBAL-AGENDA 2015/2016
oktober

- Startfeest nieuw seizoen (H2)

ma. 4 januari

- Vergadering met trainers, coaches
en aanvoerders

Wo 24 februari

- Mixtoernooi 19.00 uur

maart/april

- Actie verkoop ??

april

- Uitje jeugd

mei

- Ledenvergadering om 20.00 uur
(in de pauze trekking verloting!)

ma. 6 juni

- Eindvergadering seizoen met trainers,
coaches en aanvoerders

september

- Startfeest nieuw seizoen

Vergaderdata bestuur:
Elke eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de Sporthal te
Steenwijkerwold.
Wil je ons spreken? Graag van te voren melden bij een bestuurslid
i.v.m. eventuele wijziging vergaderdatum.

Bekerwedstrijden Heren 1
Een nieuw seizoen en ook een nieuwe opzet van het bekertoernooi.
Ivm terug lopende belangstelling is nu ook het rayon Heerenveen
toegevoegd. Voorheen werden deze wedstrijden dan op een avond in
een(grote)zaal afgewerkt maar dat is nu niet meer het geval
De wedstrijden worden door de NEVOBO geloot en moeten voor een
bepaalde datum worden gespeeld. De thuisploeg heeft in dit geval het recht
op thuisvoordeel.
Op 13 oktober spelen we dan onze eerste beker wedstrijd. Het onbekende
Sparta uit Munnekeburen is de tegenstander. Kijken wat deze Spartanen
waard zijn. Als voorbereiding kijken Jos en Berry elk 63 keer de film “300”.
Een heldhaftig epos over 300 Spartanen die vechten tegen een overmacht
van 300.000 Perzen rond 480 v. Christus. Louis gaat rechtstreeks en appt dat
hij naar Scherpenzeel gaat. Een heldere app van Cor/Berry maakt hem
duidelijk dat het toch Munnekeburen is. Pannekoek!!
Het is vrij koud in de zaal. Maar gelukkig laat de tegenstander op zich
wachten en kunnen we hierdoor een lange warming up doen. Louis heeft de
zaal ook kunnen vinden en kan ook aansluiten
Er speelt ook een dame mee bij de Spartanen. Zij zal de spelverdeling op zich
nemen. De tegenstander speelt een klasse lager en bied alleen in de 1e set
(20-25)dapper weerstand. Set 2 en 3( beide met 13-25) gaan met overmacht
naar ons. En ook deze Spartanen moeten buigen voor een overweldigende
overmacht. In tegenstelling tot de film brengen zij het er wel levend van af.
Ahoe, Ahoe!! Het vinden van de kantine blijkt echter een onmogelijke
opgave. Na elke deur te hebben geprobeerd en het hele gebouw rondom te
hebben afgezocht werd er besloten om het verdiende biertje dan maar in het
Wold te halen. In de volgende ronde werden we wederom gekoppeld aan een
ploeg uit Friesland, De Tsjukemarders uit Echten. De uiterlijke speeldatum
was 22 november. Best lastig als je zelf elke wedstrijddag die maand al bezet
hebt en een tegenstander die op de vrijdag haar wedstrijden speelt.
Het had wat voeten in de aarde om deze bekerwedstrijd te plannen. Maar
uiteindelijk kwamen uit op 1 december. Cor wilde heel graag rijden want z’n
(bijna) nieuwe Ford Mondeo was gearriveerd.
Louis had de Mercedes weer van stal gehaald. De navigatiesystemen werden
ingesteld. En zo vertrokken we om iets na achten richting Echten naar
sporthal de Twilling.

Volgend Jos was het wel 40 minuten rijden. Gelukkig viel het mee en waren
we er in 30 minuutjes. Daar aangekomen was onze reputatie ons al vooruit
gesneld. Ex speler Roy Blum die nu bij Veracles Groningen speelt is een
bekende van 1 van de spelers van de Tsjukemarders. En Roy is weer de zoon
van Eddie dus staat er behalve de eer ook nog persoonlijke belangen op het
spel. Aangezien we op tijd zijn vragen we gelijk of er ook warme
versnaperingen te krijgen na de wedstrijd. Gehaktballen van de plaatselijke
slager is het antwoord. De man achter de bar zal er voor zorgen dat ze warm
zijn na de wedstrijd. Aangezien de Tsjukemarders ook in de 2e klasse
uitkomen belooft het een spannende wedstrijd te worden.
Na even elkaar te hebben afgetast komen we op stoom. Met onze opslag
houden we goed druk en de passing van de Tsjukemarders komt niet uit de
verf. Via de tussenstanden 7-14 en 15-21 gaat de eerste set met 17-25 naar
ons. De 2e set gaat gelijk op en blijken ook de Tsjukemarders een aardig
balletje te kunnen slaan. Verdedigend staan we geregeld niet goed. Bij 17-21
denken we set al binnen te hebben. Maar daar denken ze aan de overkant
anders over en gaat de set met 25-22 naar hun. 1-1 in sets en de gehaktballen
kunnen weer van het vuur. In de 3e set blijven we lang aan de goede kant van
de score maar Tsjukemarders komt goed terug. Toch pakken we op het eind
van de set een 20-22 voorsprong. Maar net als in de 2e set kunnen we
aanvallend het verschil niet maken en gaat ook deze set met 25-23
verloren. De irritaties zijn aan onze kant voelbaar. Het devies voor de 4e set:
minder fouten maken en niet naar een ander kijken en focus op jezelf.
Via de tussenstanden 6-11 / 13-17 / 18-22 lijkt het goed te gaan.
Maar toch komt Tsjukemarders weer dichterbij(22-23). Maar nu blijven we bij
de les en gaat de vierde set naar ons. Een vijfde en beslissende set moet
uitwijzen wie de winnaar gaat worden. We starten goed en nemen een 2-5
voorsprong. Maar Tsjukemarders geeft zich niet gewonnen en knokt zich naar
een 11-8 voorsprong. Maar we komen terug tot 11-10. Met Berry aan de
opslag zetten wij voor de verandering maar eens de eindsprint in. Eddie heeft
op een cruciaal moment een geweldig killblock en op 11-14 vlucht
Tsjukemarders in de laatste time out. Het mag niet baten want na een uur en
driekwartier gespeeld te hebben gaat de set met 11-15 naar ons.
In de gezellige kantine staande de warme gehaktballen al op ons te wachten.
Ze smaken prima en even overwegen we om ons volgend seizoen in het rayon
Heerenveen in te schrijven. Om even na middenacht rijden we weer terug
naar ’t Wold. Pegasus 2 uit Zwartsluis is onze volgende tegenstander. Zij
spelen bij ons in de competitie.
Groeten.

Donateurs:

Dhr. H. Pit -

Ereleden

Dhr. S. Hartkamp
Mw. A. Blum Mw. J. Vonk

Contactpersonen
Heren 1 : Eddie Blum

0521-588795

eddie.blum@gmail.com

Heren 2 : Bert Plat

0561-451452

plat12@zonnet.nl

Dames 1 : Majell Boelens

06-28767907

majellboelens@gmail.com

Dames 2 : Amarins Venema 06-53920993

amarins.wiersma@gmail.com

D. Recr. 1 : Trijnie Volkmann 0521-589127

kvolkmann@ziggo.nl

H Recr. 2 : Jan Stoffers

stofferswold@gmail.com

0521-589596

Trainers/coaches
Eddie Blum
Klaas Lubberts
Freek Blaauw

0521-588795 eddie.blum@gmail.com
0521-851007 lubbertsk@home.nl
0561-617467 fblaauw@home.nl

!!! Uitslag + setstanden mailen naar: bvolkmann@zonnet.nl !!
Arbitragezaken Nevobo (wedstrijd verzetten melden bij onze secretaris)
0561-441610 bvolkmann@zonnet.nl

Kopij clubblad mailen naar: eddie.blum@gmail.com
Bankrek.nr. SV St”.wold Volleybal NL42RABO014.90.10.311
Adreswijziging? Ander telefoonnummer?
Lid af? (voor 1 juni i.v.m. Nevobokosten voor eigen rekening!)
Bel of mail dit door naar de ledenadministrateur: Miep.
www.volleybalsteenwijkerwold.nl

.

