Verlies na spannende pot voor
VVH dames 1
Het eerste dames team van Harlingen mocht vandaag uitrukken
naar het verre Balk. Ja jongens Balk! Je valt er bijna van de
wereld af. We reisden af met 9 personen. Waaronder onze
fantastisch fan Merle Mo en coach Ous. De selectie bestond uit
Anna en Iris onze buitenspeelsters Alien en Regina die de
midden verdedigen, Nienke Marije en Anniek op de diagonaal
maar ook overal anders inzetbaar en Yvette op de
spelverdelers.
De eerste set begon Anniek op de bank! Naast ons speelde het
eerste van Balk waar nogal wat lawaai vandaan kwam waardoor de
Harlingers iets afgeleid waren. De set begon wat rommelig, er
werd niet genoeg druk gezet waardoor Balk een voorsprong
pakte. Harlingen herpakte zich goed maar net te laat waardoor
de setwinst voor Balk was (25-20).
Harlingen ging door met het volleybal waar ze mee geëindigd
zijn in de eerste set. Zo bleef de opstelling hetzelfde.
Harlingen speelde vlekkeloos. Er werd lekker aangevallen en
genoeg druk gezet. De opslag lag in deze set ook een stuk
beter dan de vorige waardoor Balk meer moeite kreeg met het
goed brengen van de pass. Harlingen pakte deze set dan ook met
een 13-25 als eindstand.
Met goeie moed zou Harlingen doorgaan met het zekere volleybal
dat deze set gespeeld werd. Echter pakte dit iets anders uit.
Anniek kwam er in voor Nienke Marije. Balk verdedigd op dit
moment een zevende plek in de ranglijst en Harlingen de zesde.
Om de spanning er war in te houden heeft Harlingen deze set
gewoon weg gegeven aan Balk. Er is dan ook weinig te vertellen
over deze set. Ieder had gewoon erg veel zin om een vijfde set
te spelen.

Ja een vijfde set dus #again. Want in de thuiswedstrijd is er
ook gewoon een vijf setter gespeeld. Harlingen begon deze set
fantastisch. Er werd goed gereageerd op ballen en fanatiek
gevolleybald. Zo was de eerste helft dan ook een voorsprong
van 3-8. Ja en toen… Moest Harlingen weer naar de gedoemde
kant waar er slecht werd gevolleybald. Ja een psychische
strijd werd er gevoerd in plaats van dat er werd gevolleybald.
Deze set werd dan ook jammer maar waar gewonnen door Balk met
een stand van 15-12.
Helaas geen winst voor de Harlingers. Vol goede moed gaat
Harlingen 23 februari de strijd aan met Drachten. De vorige
keer is daar een wonderlijke prestatie neergezet van 2-3
winst. Ja wonderlijk om het feit dat het 2-0 achter stond. Dit
belooft dus weer een spannende wedstrijd te worden. We zien
jullie graag de 23ste om 19:15 in Drachten!!

VVH Heren 2 in extremis langs
VC Sneek
Donderdag avond, weer een late wedstrijd voor de mannen van
VVH 2,

Ze zijn het gewend , maar ja als het dan ook nog eens een
vijf setter word dan word het erg laat
Het werd een pittig gevecht tussen de Harlingers en de
Snitsers met uiteindelijk toch een zege voor de thuisploeg.

Daar zag het naar 2 sets niet naar uit maar VVH rechtte de rug
en knokte zich naar een fraaie zege
Sneek leek met de gedachte naar Harlingen te zijn gekomen om
een snelle 4-0 af te dwingen
Immers ,in de heenwedstrijd was VVH weliswaar een lastige
vlieg maar steken deed de Harlinger ploeg nimmer.
Gevolg was een redelijk kansloze 4-0 nederlaag tegen het
ervaren VC Sneek
Nadat iedereen warm was gespeeld begon VVH met Otto als
spelverdeler ,Robin in de diagonaal,Hendrik en Meindert op de
midaanval en Sander en Jelle als hoofdaanvallers
Op de bank Jelmer en Erwin en Niels ,die deze avond niet als
libero werd ingezet maar als passer/loper
Rene ,Johannes en Eelko waren door diverse omstandigheden niet
aanwezig
VVH gaf in de eerste set Sneek prima partij maar de Sneker
ploeg toonde zijn ervaring door op beslissende momenten door
te drukken
Veel ballen via de blokkering en ook met de “opruimballen” had
VVH veel moeite. In de slotfase werd het een fel gevecht om de
punten ,die Sneek in z’n voordeel wist te beslissen (24-26)
Ook in de tweede set een zelfde beeld. Sneek dicteerde en VVH
probeerde bij te blijven maar bleef een tempo te laag spelen.
Een serie fouten aan VVH kant zorgde voor de redelijk
eenvoudige 18-25 zege voor de Snekers
Buit bijna binnen zou je zeggen ,maar VVH toverde een konijn
uit de hoge hoed.
Met Meindert nu in de diagonaal, de gebroeders Wienbelt op de
hoofdaanval en de jonkies Jelmer en Erwin op mid werd getracht
meer snelheid te brengen
Sneek kon niet goed anticiperen op deze verandering en de
wedstrijd kantelde. VVH dicteerde nu met meer gevarieerd spel.
De druk werd opgevoerd , Jelle kwam weer binnen de lijnen en
VVH haalde de derde set binnen met 25-19

Ook in het vierde bedrijf bleef VVH an de goede kant van de
score.
Helaas werd deze set wel ontsierd door een aantal incidenten
over de arbitrage door met name de Snekers. Men bleef wel heel
erg doorzeuren op een scheids die het in haar uppie moest
klaarspelen.
Het ging zelfs zover dat men in woede het laatste punt
spontaan kado gaf aan de Harlingers.(25-23)
VC Sneek sneed zichzelf daarmee in de vingers want in de
beslissende set wist het geen vuist meer te maken tegen VVH
,die de wedstrijd met 15-9 naar zich toe trok
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De zege was daarmee ook verdiend
Doel was om een goede wedstrijd te spelen tegen een team uit
de top 3
Tegen Staveren lukt dit niet, maar donderdagavond moest Sneek
eraan geloven
Komende vrijdag uit naar Oudemirdum tegen NOK
Ook hier liggen kansen voor de mannen
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Deze week mocht het eerste dames team van Harlingen het
opnemen tegen het team uit Bolsward die op een goeie tweede
plek staan. Bij het spelen van de uitwedstrijd is er een 3-2
gespeeld, dus waren er vandaag ook punten te pakken.
Door de blessures aan de kant van Harlingen waren we erg blij
met de versterking van Tessa die mee ging doen als Libero.
Marit kon helaas niet spelen vanwege enkel blessure die ze
tijdens de training had opgelopen. Nienke Marije (wel in
tenue) zit met rug klachten die nog even rustig aan moet doen.
Daardoor waren de Harlingers met een fitte basis van 7
spelers.
De eerste set (en alle anderen) begonnen we met Anna en Iris
op de buiten, Alien en Regina op de midden positie, Anniek op
de diagonaal en Yvette op de spelverdeling. Harlingen ging vol
vertrouwen het veld en had van Ous de boodschap meegekregen om
lekker te gaan ballen en er een goeie pot van te maken. Zo
begon de set dan ook goed, aan beide kanten. De pass lag goed
en er werden mooie set-ups gegeven waardoor de aanvallers goed
konden aanvallen. Beide kanten speelden erg stabiel echter was
het toch Bolsward die set binnenhaalde. De set eindigde met
een stand van 17-25.
De tweede set waren er geen veranderingen aan de opstelling en
kregen we de opdracht om door te volleyballen op het niveau
dat we de set hiervoor ook lieten zien. De tweede verliep wat
minder goed aan de Harlinger kant er werd meer druk gezet door

Bolsward waar wij dan net weer wat te voorzichtig speelden.
Harlingen herpakte zich en begon weer stabieler te spelen. Er
werd goed volleybal gespeeld, maar was het toch Bolsward die
er met de set winst vandoor ging (15-25).
VVH dat niet ontevreden was over het volleybal dat er werd
gespeeld was vastberaden deze set te gaan pakken. Vorige
wedstrijd was het namelijk ook eerst een 2-0 voorsprong van
Harlingen die vervolgens alsnog de wedstrijd verloren met 2-3.
Nu was het dus de buurt aan Harlingen om deze stunt uit te
halen. Er werd sterk gespeeld aan beide kanten, veel lange
rally’s en goeie reddingen. Er werd mooi volleybal gespeeld
wat leuk was om naar te zien (complimenten van de tribune).
Deze set werd dan ook gepakt door Harlingen met een stand van
25-23.
Harlingen was vastberaden om de volgende set ook te pakken en
door te gaan met het volleyballen dat ze de afgelopen sets
hadden laten zien. We begonnen echter met teveel fouten waar
Bolsward optimaal van profiteerden. Er werd teveel weggeven.
Dit herpakten we later en begonnen weer met goed volleybal dit
kwam helaas net iets te laat waardoor de voorsprong van
Bolsward te groot werd en dus ook de set en wedstrijd eindigde
met 18-25.
Wij zijn niet ontevreden met de uitslag, er werd erg goed
gevolleybald aan beide kanten. Zo staan we nog op een zesde
plek in het klassement.
Komende zaterdag spelen we tegen DBS om 19:00 uur. Zij staan
slechts één plekje onder ons de nummer 7 op de ranglijst.

Beachvolleybaltoernooien 2019
Op het moment van schrijven dwarrelt er buiten natte sneeuw
naar beneden.
Des te meer reden om je te verheugen op een partijtje
volleybal in het zand (en het liefst ook in de zon)!
Bij het secretariaat zijn de eerste aankondigingen voor
beachvolleybaltoernooien in 2019 weer binnengekomen en deze
wilden we onze leden niet onthouden!
Dwingel Beachtoernooi
In het weekend van 22, 23 & 24 juni 2019 moet je in Dwingeloo
zijn voor het Dwingel Beachvolleybaltoernooi!
Je kunt meedoen vanaf 4 e klasse niveau t/m promotieklasse
niveau, zowel 2x als 4×4.
Kijk voor meer info op:
www.dwingelbeachtoernooi.nl
https://www.facebook.com/Dwingelbeachtoernooi

Beachvolleybaltoernooi Appelscha
Zaterdag 6 juli 2019 organiseert Beachvolleybal Appelscha voor
de 23e keer het eendaagse beachvolleybal toernooi in de mooie
bossen van Appelscha. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor dit
unieke evenement.
In de Dames, Heren en Mix competitie wordt 2 tegen 2 gespeeld
in hoofdklasse t/m 4e klasse. In de Recreanten competitie
wordt 4 tegen 4 gespeeld.
Inschrijven kan tot 9 juni 2018.
https://www.beachvolleybalappelscha.nl
https://www.facebook.com/BeachvolleybalAppelscha

VVH dames 2 begint goed in
2019!
Alweer 4 wedstrijden gespeeld in 2019. En slechts nog 5 te
gaan voordat het seizoen voor ons alweer voorbij is.. Uit
deze laatste 4 wedstrijden wisten we maar liefst 15 punten te
verzamelen!
Na een valse start in Sint Nicolaasga op 11 januari (3-1
verlies) hebben we onszelf eens flink achter de oren gekrabd
en stevig getraind. Wat daarna volgde was een slechte
wedstrijd, maar wel 4-0 winst tegen de nummer laatst. Winnen
op karakter heet zoiets geloof ik.
Vorige week was het nog even spannend of we naar Oppenhuizen
zouden kunnen afreizen voor een ontmoeting met Top en Twel. Na
lang beraad zijn we uiteindelijk toch de weg op gegaan.
Gewapend met een zak zout op de achterbank en de schaatsen
paraat voor het geval de weg echt een ijsbaan bleek. Maar,
door alle drukte over de extra hulpmiddelen tegen gladheid
vergat ondergetekende een zeer belangrijk ander hulpmiddel:
jawel, de ballen…
Misschien zette dit ons wel op scherp want de eerste set
vlogen we over Top en Twel heen: 12-25! Vanaf de tweede set
ontstond er een leuke en fanatieke wedstrijd, waarin beide
teams aardig aan elkaar gewaagd waren. Met Tineke en Lisanne
in de hoofdrol werd de wedstrijd uiteindelijk met 1-3 winst
afgesloten. Blij dat we toch gegaan zijn!
Deze week kwam de nummer voorlaatst op bezoek; de dames van
DBS. Streven was om een betere wedstrijd neer te zetten dat
de uitwedstrijd in Balk. Hoewel we daar wel de overwinning
behaalden met behulp van de befaamde zandstrooitechniek was

het niet een al te beste wedstrijd.. Dinsdag was er dan ook
goed getraind en extra leuk was dat Annie weer eens een klein
uurtje mee kon komen trainen!
Enfin; de wedstrijd… Ute was er vanavond niet bij vanwege een
tripje naar Duitsland. Blijkbaar misten we haar nogal want
Tessa had Ute gewoon op het wedstrijdformulier gezet en coach
Yvonne wist het te presteren om haar ook nog op te stellen!
Tot groot vermaak van de scheidsrechter..
Toen de juiste
spelverdeelster op het opstellingsbriefje stond, kon de
wedstrijd beginnen.
Na een aarzelend begin nam coach Yvonne direct een time-out om
ons weer bij de les te krijgen. Dit werkte. VVH liet vanaf dat
moment zien dat ze duidelijk de betere was en begon zakelijker
te spelen.
Ondergetekende kon lekker achterover leunen op de bank om de
wedstrijd te aanschouwen en begon zich zowaar wat te
vervelen.. Misschien dat ze daarom tussen set 1 en 2 wat last
kreeg van opruimwoede, met als gevolg dat de wedstrijdbal
alweer in de tas beland was. Na een korte zoektocht en een
lachbui kon de wedstrijd weer vervolgd worden.
De set en
wedstrijdwinst kwam niet in gevaar en zo zaten we om 22.30 aan
een heerlijke bruine fruitschaal. Een traktatie van Lisanne,
die ons binnenkort (hopelijk slechts tijdelijk) zal gaan
verlaten vanwege zwangerschap.
Door deze 15 punten staan we nu op een hele nette 4e plaats. We
zijn benieuwd hoe lang we dit kunnen volhouden.
Komende week staat de uitwedstrijd tegen Wisky op het
programma, waar de vorige keer met 0-4 van werd verloren in de
Waddenhal. We zijn natuurlijk vastberaden om ook hier een
betere wedstrijd neer te zetten dan de vorige keer!

Casco Montage / VVH maakt het
titelkandidaat knap lastig
Afgelopen zaterdag stond voor het VVH (de nummer laatst) de
thuiswedstrijd tegen titelkandidaat CSV Zwolle op het
programma. Door personele problemen, moest coach Niels
Wienbelt zelf als passer-loper beginnen, maar dit hinderde de
Harlinger ploeg niet. Er werd met overtuiging en veel
vechtlust gespeeld,
schouwspel werd.
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Zwolle, dat met zijn sterkste opstelling begon aan de
wedstrijd, had het vanaf het begin lastig om een gaatje te
slaan. Dit, terwijl Harlingen bijna de halve selectie miste.
De passlijn van VVH met Koen Sikkema, Hedzer Wiersma en Niels
had zijn zaakjes prima op orde. Hierdoor kon spelverdeler
Ewout Schat ook zijn middenaanvallers Stefan de Jong en Sjoerd
Tekstra veelvuldig aanspelen of Reinier Kwast op de driemeter
aanval vrijspelen. VVH vocht als leeuwen voor elk punt en won
daardoor de meeste lange rally’s. Dit tot plezier van de volle
Harlinger tribune. Pas boven de twintig puntengrens nam CSV
afstand, waardoor set één met 22-25 naar Zwolle ging.

In set twee was VVH tot ieders verbazing heer een meester. De
aanvallers haalden door de goede set-ups een prima rendement
en serverend wist VVH veel meer druk op de bezoekers te leggen
dan andersom. Een 16-9 voorsprong stond halverwege de set op
het telbord en deze voorsprong hielden de Skûtsjeboys vast tot
het einde (25-17), waardoor er veel ontlading en blijdschap
was bij de Harlingers.

In set drie en vier leek het spelbeeld weer meer op die van
set één. Het werd een spannend schouwspel, waarin beide
ploegen alles gaven en in de stand dicht bij elkaar bleven.
Beide sets werden boven de twintig pas beslist. CSV bleek in
de beide sets koelbloediger en maakte zodoende op de cruciale
standen geen fouten. Daarom gingen de beide sets en daarmee de
wedstrijd (1-3) naar CSV Zwolle.

Harlingen speelde deze zaterdag met ontzettend veel energie en
vechtlust. Dit zorgde ervoor dat ze tegen de verwachting in,
in alle sets voor de setwinst meededen. CSV, die zich op
voorhand al behoorlijk rijk zal hebben gerekend toen ze
vernomen dat VVH veel spelers miste, moest zodoende alles
geven om de eindwinst over de streep te trekken.

Nog negen wedstrijden te gaan voor VVH, te beginnen met de
uitwedstrijd tegen DIO in Bedum. Doel is om ook hier weer
alles te geven en te vechten voor elkaar. Ongeacht de
uiteindelijke eindstand, kunnen de spelers elkaar dan met
tevredenheid en trots aankijken.

