Verzamelen op zaterdag 3 januari 2009, 09.30 uur in sporthal Thijs van de Pol in Woerden. Bij
binnenkomst werden de nieuwe wedstrijdshirts door de coach uitgedeeld. Eigen shirts met je naam
achterop, helemaal goed. Niets stond een mooie en leuke dag in de weg.
Na het inschrijven kregen de dames speluitleg van Kees Sluis, scheidsrechter van beroep.
Daarna omkleden en direct het veld op om in te spelen.
Kortom het D-team van Smashing' 72 is klaar voor de open club kampioenschappen.
Het team bestaande uit Loeka van de Werf, Lotte Rush, Michelle Fleury, Leontien Guicheruit, Chiara
Beukers en Sanne de Groes presteerde vandaag uitstekend. Dit onder de bezielende leiding van de
coach Inge de Haan en assistent coach Yvonne Fleury.
De opdracht was duidelijk, plaatsing voor de halve finales. Of direct door als nr 1 van de poule of
kruisfinales spelen tegen de andere poule.
De 1ste wedstrijd tegen Fusion uit Rotterdam werd direct al een spektakel. Smashing' 72 haalde een
hoog niveau. In de 1ste set werd er goed verdedigt en aangevallen en al gauw ontstond er een
voorsprong van 11-2. Dit ging erg gemakkelijk, helaas kwam de tegenstander kwam terug tot 13-11.
Dat was even schrikken, maar de dames pakte de draad weer op en de 1ste set werd met 25-19
gewonnen.
De 2de set was spannend. Smashing' 72 bleef voorstaan al was het gaatje niet meer dan 3 of 4
punten. Tot aan het eind bleef dit verschil. De set werd met 25-21 gewonnen. Een 2-0 overwinning in
de 1ste wedstrijd. Op het veld werd de overwinning uitbundig gevierd. Op de tribune ging het 3koppige publiek volledig uit hun dak.
Om 14.45 uur de volgende wedstrijd. Deze keer tegen VCH uit Hoofddorp. Ook zij hadden de 1ste
wedstrijd gewonnen, een strijd der giganten. Achteraf kunnen we zeggen dat dit allemaal wel
meeviel. Ondanks dat het hoge niveau van de 1ste wedstrijd niet werd gehaald, werd deze wedstrijd
makkelijk en ruim gewonnen met 25-15 in zowel de 1ste als de 2de set.
Op het veld ernaast werd de wedstrijd Kalinko tegen Fusion gespeeld. Kalinko verloor de 1ste set maar
won, onder aanmoediging van het voltallige Smashing' 72 publiek, de 2de set.
Dit betekende dat de Smashing' 72 dames zich nu al geplaatst hadden voor de volgende ronde.
Om het toernooi goed af te sluiten werd afgesproken om tegen Kalinko uit Den Haag eens flink uit te
halen en deze met ruime cijfers te verpulveren. Niets was minder waar, een pak slaag kregen de
Smashing' 72 dames, die niet goed stonden te spelen. Met 17-25 werd de set verloren. Voor het
aanwezige Smashing' 72 publiek een flinke tegenvaller. Het publiek, welke inmiddels flink in aantal
was uitgebreid, is behoorlijk stil geworden. Alle 6 de toeschouwers waren flink verrast door deze
nederlaag.
De 2de set verliep een stuk beter. De coach van Kalinko heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om
het spel van Smashing' 72 te beïnvloeden, maar dit is hem niet gelukt. Dit mede dankzij een
oplettende coach van Smashing' 72. Kalinko ging in deze set met dezelfde cijfers onderuit, 25-17 voor
Smashing' 72.
Volgens onze eigen berekeningen werden er 5 punten verdiend en dat moest ons op de 1ste plaats
brengen. Zenuwachtig wachten in de kantine met een drankje en een zakje chips van de coach.
Eindelijk werd het scorebord ingevuld. Alle 6 de meiden renden naar het scorebord. Even wachten en
toen kwamen ze opgelucht terug, de duimen omhoog. We zijn geëindigd op de 1ste plaats en zijn
direct geplaatst voor de halve finales. Dit werd gevierd met cakjes en soesjes.
Tevreden en moe naar huis. Volgende week traint iedereen weer in zijn eigen team en op 28 februari
is dit sublieme 6-tal weer bijeen. Halen we de finale ronde??? In ieder geval gaan we er voor.
Meiden proficiat en goed gespeeld!!!!!! Een verslag van een trotse vader!!

