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
De mannen speelden een prima pot met veel inzet en
vastberadenheid
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

