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, waardoor de wedstrijd een prachtig
schouwspel werd.

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.

Casco Montage / VVH nagenoeg
kansloos in Zwolle
Door blessures en verhinderde spelers , vertrok afgelopen
zaterdag een 8 koppige selectie (waarvan twee spelverdelers)
naar Zwolle om het op te nemen tegen VC Zwolle. Een stunt zat
er niet in, waardoor VVH wederom een nederlaag mocht noteren.

Bij de Harlingers is er op dit moment een gebrek aan
stabiliteit en nauwkeurigheid op meerdere fronten, waardoor je
in de Tweede divisie simpelweg niet kunt meedoen voor de
overwinning in wedstrijden. Op dit niveau treffen de heren
eigenlijk wekelijks teams die een lager foutenpercentage
hebben dan zij zelf, zo ook deze zaterdag.
Waar het bij VVH in de pass en spelverdeling vaak onnauwkeurig
was, bleef Zwolle rustig en solide spelen. Ook in de serve
maakte VVH te veel fouten, terwijl Zwolle daar een servedruk
tegenover wist te stellen van “heb ik jou daar.” Dit maakte
dat Zwolle in alle vier de sets het heft in handen wist te
houden en de winst pakte.
Voor VVH volgen nog 10 wedstrijden waarin ze weten dat het
beter moet. Dit begint uiteraard door hard te trainen om
vooral de precisie beter te krijgen in pass, spelverdeling,
aanval en serve.

VVH D1 pakt 4 punten in Sint
Nicolaasga
De eerste set begon coach Ous met Iris en Anna op de buiten, Regina en
Marit op de mid, Anniek op de diagonaal en Yvette als spelverdeelster.
Alien begon op de bank. De eerste set was vooral even warm draaien voor
de dames, de pass lag niet goed en hierdoor konden de aanvalsters niet
optimaal worden benut. SNVV pakte daarom de eerste set met 25-22.

De tweede set herpakten de dames zich. Ze begonnen goed te
serveren en ook de pass lag beter. Hierdoor werden alle
aanvalsters benut en werden de ballen lekker binnen geramt!
Alien kwam ook binnen de lijnen voor Marit en was lekker aan
het stampen. De tweede set was daarom voor VVH met 19-25.

De derde set bleven de dames staan als hoe ze in de tweede set
waren geëindigd. Ze pakten gelijk een mooie voorsprong door
goed verdedigingswerk en mooie serve series. Helaas lieten ze
het daarna een beetje liggen, waardoor SNVV gevaarlijk
dichtbij kwam. Gelukkig herpakten ze zich net op tijd en
wonnen zo met nipt verschil de set met 23-25.
1-2 voor VVH dus, wat ervoor zorgde dat de dames extra
gemotiveerd waren om de vierde set de laatste te laten zijn.
Dit lukte uitstekend! SNVV zakte helemaal in en VVH maakte
hier optimaal gebruik van. De pass lag goed en de ballen
werden heerlijk binnen gestampt. VVH pakte deze set
overtuigend met 13-25!
Een 1-3 overwinning dus, we nemen mooi 4 puntjes mee naar
Harlingen. Dit brengt ons op een zesde plek in het klassement,
een prima plek! Aankomende zaterdag 19 januari on 17:00 mogen
we strijden tegen Makkum DS1, deze bezetten de tiende plek.
Zien we jullie daar?!

VVH jongens B1 kampioen
Afgelopen zaterdag moesten de jongens hun laatste wedstrijd
van de eerste helft van het seizoen spelen tegen Stasko XB1
uit Stiens. VVH kon
al niet meer ingehaald worden, maar Stasko was niet van plan
zich zomaar
gewonnen te geven en maakte er een spannende wedstrijd van.

De Harlingers gingen deze wedstrijd voor het eerst het 1-5

systeem spelen met een vaste spelverdeler. De eerste set was
wat onwennig en er
werden iets teveel serve fouten gemaakt. De hele set ging het
gelijk op. Pas
aan het einde van de 1e set kon VVH iets uitlopen. Stasko bleef
knokken voor elk punt en kwam bijna nog terug, maar de set
ging naar VVH met
25-23.

De 2e set was iets minder spannend. VVH was
duidelijk beter en kon deze keer de voorsprong wel behouden.
25-15. De
overwinning was dus al weer binnen. De 3 e set moest nog
gespeeld
worden en Stasko gaf nog 1 keer alles om nog een set binnen te
halen. Er werd
gestreden voor elk punt waar zelfs de scheidsrechter af en toe
het spel niet
meer kon volgen, zoveel gebeurde er. Helaas voor VVH wist
Stasko deze laatste
set te winnen met 26-28, maar gezien hun werklust wel
verdiend. Een 2-1
overwinning voor VVH.

De conclusie na 10 wedstrijden. Alles gewonnen en ze hebben
veel lol samen. Joey, Remco, Kjell, Edgar, Ynte, Tom, Dawid,
Erik en trainers Jitse en Stefan: Gefeliciteerd met deze prima
prestatie mannen. Op naar de 2ehelft van het seizoen waar ze
een leeftijdsgroep hoger worden ingedeeld bij deA jeugd. Dat
wordt hard trainen om deze prestatie te evenaren. Succes.

Update van dames 2
Het is weer een tijdje stil geweest rondom dames 2. Dat wijten
we maar aan drukte; we hadden namelijk twee feestjes te vieren
de afgelopen weken! Tineke en Tessa vieren hun verjaardagen
(samen 70!) en laten wij nu gek zijn op lekker eten en
gezelligheid. Bovendien bleek een tompouce voor de wedstrijd
garant te staan voor prima spel tegen de nummer 2 (Vc
Bolsward) op 23 november.. We wisten de eerste set te winnen
en gaven het VCB de rest van de wedstrijd ook zeker niet
cadeau!
De week erna mochten we in Balk aantreden tegen de dames van
DBS.
Een rommelige en onrustige wedstrijd waarbij de befaamde
zandstrooitechniek werd ingezet. Na een ronduit slechte eerste
set(die uiteraard verloren werd) wandelden we in set 2, 3 en 4
vrolijk over de Balkster Smashers heen. Vier belangrijke
puntjes in the pocket!

Een weekje vrij deed ons vervolgens goed. Afgelopen donderdag
kwamen de dames van Far Ut op bezoek in de Waddenhal. We
begonnen goed aan de wedstrijd en wonnen de eerste set vrij
overtuigend. De tweede set waren we het helaas even kwijt… Far
Ut liet ons merken dat we niet voor niets direct concurrenten
zijn in de ranglijst van dit moment. We konden de achterstand
niet meer rechtbreien en dus werd de focus verlegd naar set 3
en 4. Met enige moeite wisten we deze sets te winnen. Bij
vlagen met prima spel, maar ook kennen we nog regelmatig
slordigheidjes…

Veel tijd om hieraan te werken hebben we echter niet. We
hebben nog één wedstrijd te spelen voor de winterstop en deze
is wederom tegen Far Ut! Uiteraard weer voor een goed
resultaat, we hopen dus maar dat de kerstborrels van deze week
niet al te veel slechte invloed hebben…

Alvast fijne feestdagen gewenst en tot in 2019!

Vrijdagavondje Balk

Heren 2 mocht vrijdagavond opnieuw een uitwedstrijd spelen.
Ditmaal in een echte sporthal, namelijk ”de Trime “ in Balk.
Na de gewonnen wedstrijd vorige week vol goede moed om het
varkentje van DBS even te wassen. Door een groot aantal
afwezigen moest Niels vanavond opnieuw proberen het spel te
verdelen. Coach Adrie was met zijn scootertje onderuit gegaan
en moest verstek laten gaan.
René was nog geblesseerd dus die kon mooi de taak van Adrie
over nemen. Jelle had wat anders dus was Rik mee als passer
loper. Sander was de andere buitenaanvaller. Erwin en Hendrik
mochten de midblokering op zich nemen en Robin werd aangesteld
als diagonaal. Jelle bleek achteraf toch niet wat anders te
hebben dus die kon de bank warm houden. JC was ook weer mee
als Libero geeft wat rust in het achterveld vooral voor de
midspelers, kunnen die even uitrusten zo nu en dan. De eerste
set begon noch wat stroef maar na een paar foutjes werd er een
voorsprong opgebouwd. Met degelijk spel, gevarieerde aanvallen

en een goede verdediging werd de set gewonnen met 25-20.

De tweede set werd begonnen in dezelfde samenstelling. De
concentratie was wat weg en DBS nam een voorsprong die ze niet
meer uit handen gaven. VVH haalde aan het eind van de set nog
wel in maar dat was te laat en de set ging verloren met 22-25.

Jelle mocht de derde set het veld in voor Sander. Dat bleek
niet een goede wissel en halverwege mocht Sander er weer in.
Ook deze set werd verloren nu met 16-25. Om de geroutineerde
tegenstander van de wijs te brengen werd in de vierde set een
en ander veranderd aan de opstelling. Robin ging naar de bank,
Rik werd diagonaal en Jelle en Sander gingen de buitenaanval
verzorgen. VVH kwam weer in de winning mood en de vierde set
werd weer gewonnen met 25-20.

Dus was er een vijfde set nodig om de heren van VVH de winst
te bezorgen. DBS begon met opslaan en we lieten ze dat een
keer of 9 doen. Dan loop je wat achter de feiten aan. Hendrik
mocht de stand wat draaglijker maken met een paar goede
opslagen en bij 7-13 nam DBS een time out. Rik bracht daarna
de achterstand terug naar 10-14. DBS werd zichtbaar nerveus en
nam opnieuw een time out. Rik sloeg met risico op, volgens ons
op de lijn, helaas liet de scheidsrechter zich beïnvloeden
door DBS en gaf hem uit. Al met al toch wel een leuke
wedstrijd, die we natuurlijk niet verloren door de scheids.

