Vandaag, zaterdag 28 februari 2009, speelde de talenten van onze D-jeugd de halve finales
van de open club kampioenschappen in Woerden.
Zenuwachtig maar met de juiste wedstrijdspanning verzamelden Loeka, Chiara, Lotte,
Michelle, Leonie en Sanne om 09.15 uur in sporthal “Thijs van de Polshal”. Samen met een
aantal fanatieke ouders op weg naar wat een mooie volleybaldag zou kunnen worden, en
dat werd het.
We zaten in de poule met VTC Woerden uit Woerden, Peter Peters uit Schaijk en Simokos uit
Bovenkarspel.
We wisten niet we konden verwachten maar achteraf kunnen we zeggen dat het de hele dag
een complete thriller werd.
De 1ste wedstrijd werd gespeeld tegen VTC Woerden. Er werd goed gespeeld maar bracht
helaas niet het gewenste resultaat. Deze set ging met 20-25 verloren.
De mouwen werden opgestroopt en olv coach Inge de Haan werd er in de 2de set voor ieder
punt geknokt. Deze set werd gewonnen met 25-20. Beide verenigingen verlieten het veld
met 1 punt en een doelsaldo van 0.
Daarna werd de wedstrijd tussen Peter Peterse en Simokos gespeeld. Ook deze wedstrijd
eindigde in een 1-1. Een gelijke stand in de poule.
De 2de wedstrijd werd gespeeld tegen Peter Peterse. De dames hadden lering getrokken uit
de 1ste wedstrijd en gingen voluit wat resulteerde in een overtuigende 25-17 overwinning.
De 2de set ging helaas verloren. We stonden snel achter en kwamen te laat op stoom om de
set over de eindstreep te trekken, we verloren uiteindelijk nipt met 23-25. Wederom een
puntendeling maar deze keer wel met een positief puntensaldo.
De tegenstanders Simokos en VTC Woerden mochten daarna aantreden en ook zij deelden
de punten.
De stand na 2 wedstrijden, iedere vereniging had 2 punten en de meiden van Smashing' 72
stonden op de 2de plaats met een positief puntensaldo. Het kwam aan op de laatste
wedstrijd.
In deze wedstrijd was Simokos de tegenstander. We moesten minimaal gelijk spelen om
uitzicht te houden op de kruisfinales.
De 1ste set verliep niet goed. De meiden van Simokos waren beter en wonnen verdiend met
21-25. De 2de set werd een ware thriller. De meiden van Smashing' 72 gaven niet op en
stonden de hele wedstrijd voor. Aan het eind van de set kwam Simokos nog dichterbij maar
we konden het uiteindelijk afmaken en wonnen deze set met 25-22. Wederom een
puntendeling.
Simokos ging nu in de poule aan de leiding met een beter puntensaldo, vlak daarachter
gevolgd door Smashing' 72. Alles draaide om de laatste wedstrijd tussen VTC Woerden en
Peter Peterse. Alleen een gelijkspel zou ons nog op de 2de plaats houden.
De 1ste set van deze wedstrijd ging naar Peter Peterse en onder luide aanmoedigingen van de
Smashing' 72 meiden won VTC Woerden de 2de set.
Na veel gereken kwam de einduitslag, WE WAREN 2DE GEWORDEN. Een geweldige prestatie
die in de clubhistorie 1 keer eerder werd gehaald.

De kruisfinale tegen Zaanstad stond op het programma. De 1ste set verliep in het begin goed.
Smashing' 72 bleef in het kielzog van Zaanstad maar moest het uiteindelijk afleggen tegen de
slagkracht van Zaanstad. Daarnaast liep de serve niet goed en we verloren de 1ste set
kansloos met 14-25.
We hadden vandaag wel eerder een 1ste set verloren en de dames hadden inmiddels
bewezen over veel veerkracht te beschikken.
Met vertrouwen gingen ze de 2de set in, maar de meiden waren niet meer in staat om
tegenstand te bieden. Na een 0-7 en een 5-15 achterstand ging de wedstrijd met 0-2
kansloos verloren tegen een sterk Zaanstad.
Helaas geen finale ronde maar de complimenten gaan uit naar Loeka, Chiara, Lotte,
Michelle, Leonie en Sanne. Zij hebben laten zien waar zij en Smashing' 72 toe in staat is.
De ouders en andere familieleden hebben genoten van jullie spel!!! Bedankt voor weer een
mooie en spannende volleybaldag.
Meiden, wederom proficiat en goed gespeeld!!!!!! Een verslag van een trotse vader!!

