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Spelers VcVludoc ‘98 Heren 1 

 

 

1 Tim Martijn Leijten buiten 1.80 
2 Pim Meens midden 1.83 
3 Tim Ruijters spelverdeler 1.84 
4 Raymond Heijmeriks (c) buiten 1.86 
5 Edwin Wijnen midden 1.90 
8 Guy Corten buiten 1.86 
9 Ruud Manders buiten 1.83 
10 Richard Janssen libero 1.81 
12 Tom Kockelkorn midden 1.87 
17 Alex Limpens midden/spelverdeler 1.86 
22 Sylvester v.d. Ven buiten 1.98 

 
Hein Heijmeriks (Trainer/Coach) 
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VC Maasdal HS 1 ‐ Vludoc '98 HS 1  (3‐1) 
Verslag Vludoc 

De competitieopening tegen het uit de promotieklasse komende Maasdal. Stoelen met 
wankele zittingen in de sportzaal, maar de wc bril was goed bevonden door 2 ervaren 
darmkanonnen in ons team, zodat na deze buikoefening het minstens 1-1 was want onze 
tegenstander zat in onze kleedkamer (of wij in de hunne) en 47-11de dus met volle teugen 
mee. Nog even diep inhaleren en adem inhouden voor de wedstrijd. Set 1 was meteen de beste 
van de hele voorbereiding, alles ging goed en omdat Maasdal wat foutjes maakte was de 25-
21 voor ons daar. In set 2 een ervaren spelverdeler bij hen erin die 90 % van de ballen op hun 
ex 1e divisiespeler speelde, en dat gaf een spannende set te zien met kansen voor beiden. 
Omdat Maasdal wel kon afmaken en wij wat minder werd het 25-23. Dus in de wedstrijd ook 
1-1. Set 3 was bagger, de afstemming op het midden was opeens geheel weg, op buiten te 
hoog, veel te veel serveer en aanvalsfouten, ons blok zag het niet meer en Maasdals slagwerk 
leefde zich uit. 25-15. De helaas laatste set was een kopie van de 2e, geen slechte set maar 
steeds net iets te ver van de tegenstander af om hem echt in gevaar te brengen, 25-21. 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7152HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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Ledub HS 2 ‐ Vludoc '98 HS 1  (3‐1) 
Verslag Vludoc 

In een zonovergoten Budel de hal in na een week gedwongen rust maar wel met goede raad 
van Hein in de kop en trainingen in de benen. Het begin was uitermate stroef, een erg hoge 
ruime hal en de oriëntatie was zoek waardoor posities niet goed werden ingenomen en 
snelheid in het spel ontbrak. Te veel servicefouten, een te wisselvallige pass, en een gestreste 
scheids op de bok die vond dat de antenne best mocht bewegen als Budel er een bal tegenaan 
speelde. Weinig eer aan te behalen, 25-16. Set 2 was niet geweldig maar wel beter, we 
kwamen ver voor maar Budel sloop naderbij en bij 23-23 zag de scheids een bal 40 cm uit 
voor in aan en zo kreeg Budel een setpunt waar wij hem hadden moeten hebben. Het was ook 
wel en heel moeilijke bal om te zien want hij werd met enorme vaart bovenhands met een 
boog in (nee, buiten dus) ons achterveld gespeeld. Met een froemelralley won Budel deze set 
ook. Het bleef daarna een wedstrijd met hangen, trekken en wurgen, niks liep goed, geen 
automatismen, het was voortdurend improviseren en niemand voelde zich lekker. Er werd wel 
gewerkt en dat leverde dan nog de 3e set op maar dat ene puntje was dan ook alles. Het 
aftervolley was beter, een adequate bediening in de kantine, met nootjes en volgend jaar 
bitterballen is ons beloofd. 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7108HS+2
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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Vludoc '98 HS 1 ‐ Service Apotheken HS 2 (3‐2) 
Verslag Vludoc 

Vludoc heren 1 won de eerste twee set eveneens vrij gemakkelijk, gaf de derde set op een 
knullige manier prijs, verloor de vierde maar kon tegen VCLandgraaf de vijfde set toch nog 
pakken. Een gemiste kans om de kloof met de teams in de onderste regionen te vergroten.  

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7196HS+2
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Vludoc '98 HS 1 ‐ ADC HS 1  (4‐0)�
Verslag Vludoc 

Heel volleyballend Limburg keek uit naar vandaag, zelfs uit Voerendaal was de kern van hun 
2e divisieteam komen kijken om wat bij te kunnen leren, en uit Winkbuuleriek was er een 
heuse afvaardiging naar de sporthal in Nuth gekomen om twee ploegen in opbouw aan het 
werk te zien. De raad van 3 van voornoemde Winkbuulegasten was voor 2/3 e aanwezig, en 
met zoveel geweld op de tribune moest het wel een bijzondere dag worden. Dat volleyballend 
Limburg (behalve wij dus en Adc) een vrije dag had, is een onbelangrijk en niet ter zake 
doend detail, maar allez.. De vraag was welke van de twee ploegen de aansluiting met de 
subtop van de 1e klasse kon bewerkstelligen. Was het Adc, met een gemiddelde leeftijd op de 
linker flank jonger dan de zoon van Vludoc 's libero, of was het het toch het iets rijpere, maar 
ook wat houterigere Vludoc wat de boventoon zou voeren? Vludoc hanteerde een speciale 
warming up, niet de gewone rondjes en sprongetjes, maar bij toerbeurt op de pijnbank bij de 
reeds genoemde oude libero, kraken en piepen, en hop, de basis van de dinsdag training de 
wei in, met een door de middenmannen wel heel opvallend en openlijk aanbeden 
scheidsrechter. Ter geruststelling, ze was van het vrouwelijk geslacht, en floot trouwens ook 
nog een goede wedstrijd. Het begin was niet goed, adc kwam voor maar vludoc sloop 
naderbij. Vooral dankzij goede services met de plek gesouffleerd vanaf de kant trokken we de 
1e set naar ons toe met 25-21. In set twee een zelfde beeld, alleen nu met een aanmerkelijk 
gestegen leeftijd in ons team want er verscheen iets wits in het achterveld en dat waren niet 
zijn haren en ook geen IJslandse ijsblokjes. We kwamen iets minder ver achter in het begin, 
en dus wat makkelijker bijkomend en er overheen, passend ging het steeds makkelijker en via 
25-18 was het 2-0 voor ons. Omdat in de 3e set adc consequent op het witte shirt bleef 
serveren (ook de 2/3e raad van 3 van de Winkbuule begreep niet waarom, zo verklaarden zij 
na afloop in de kantine) en dat witte shirt een goede dag had (dat komt door alle 
trainingsarbeid, dus bij deze is de training van dinsdag aanstaande afgelast op mijn gezag) kon 
Vludoc steeds meer doen wat het wilde. Spelverdeler Tim hoefde zich eens niet het licht uit 
de ogen te rennen, Gertie zal ons dankbaar zijn. Adc zakte steeds verder af en vludoc ging 
zowaar variëren met zelfs een verdwaalde kruisstaffel. Onze service bleef uitstekend en de 
opbouw van adc bleef moeizaam. 25-14 was wel heel duidelijk. De bonusset was ook een 
duidelijke prooi voor Vludoc met 25-18, adc had zijn dag niet en vludoc wel, zelfs 
verdedigend waren we niet te kloppen, overal stond er wel iemand en we waren zowaar 
beweeglijk af en toe zodat er geen bal op de grond viel en de zwaartekracht bij ons niet leek te 
bestaan. Ook Huub had een foutloze dag en zijn naam werd gescandeerd na de wedstrijd en 
klinkt nu nog na in vele oren. Vludoc pakt dus de volle winst en heeft zich volgens sommigen 
vandaag al veilig gespeeld en richt zich al op de PD wedstrijden. 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7188HS+1
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Verslag ADC HS 1 

De 4e wedstrijd van het seizoen.  
Nuth was de plaats van handeling. We vertrokken zonder Rens (stageverplichtingen) richting 
Nuth. Het was een echte herfstachtige dag en tot onze verbazing was het koud in de hal van 
Vludoc. De verwarming bleek kapot te zijn! Maar er werd toch gespeeld. Sommige jongens 
hadden een extra shirt onder hun wedstrijdshirt gedaan om zich goed te kunnen warmen. 
Ikzelf had de gehele wedstrijd ijskoude handen. Ook het meegereisde publiek klaagde later 
over de kou in de hal. 
 
 We kwamen de 1e en 2e set goed voor, maar bij de 18 punten grens stokte het bij ons, vooral 
in de passing ging het mis. Vludoc serveerde goed geplaatst en wij maakten de kansjes die we 
kregen niet goed af. In de 3e en 4e set liep het helemaal niet meer en zijn we gewoon weg 
geserveerd. Maar ieder nadeel heb zijn voordeel, heeft Cruyff ooit gezegd. 
  
Trainingsstof voldoende!! 
 

 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7188HS+1
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Fyrfad HS 1 ‐ Vludoc '98 HS 1  (0‐4)�
Verslag Vludoc 

Fyrfad-vludoc 0-4. zou het wel, zou het niet, Fyrfad had de wedstrijd willen verplaatsen 
omdat ze geen team compleet hadden maar dat gold voor ons ook op de door hen 
voorgestelde alternatieve data dus het antwoord was nee. Fyrfad was in elk geval aanwezig 
met 7 spelers, eerst zonder spelerskaarten maar later met, en met recreanten erbij, maar die 
hebben wij dus ook. Onze nieuwe middenmannen namelijk letten meer op de scheids dan op 
andere dingen en zijn uit de recreanten naar ons overgekomen en dat is eigenlijk voortdurend 
te merken. Ja, vriendin van Tom, ik ben je naam vergeten, maar let op je zaak! Wat hij je ook 
wijsmaakt , hij is echt heel erg middenman. Hun invloed is zo groot dat de rest ook meegaat 
in hun Spielereien want tijdens ( of was het na) de wedstrijd werd er gezocht naar de speler 
met de harigste benen. Favorieten Ruud en Huub, Tim Leyt ook wel maar die is met andere 
dingen bezig, waarmee weet niemand, maar het gehalte aan 06 nummers is vrij hoog. De 
wedstrijd begon stroef, das altijd zo. Gaandeweg werd het iets beter. O mijn pizza is klaar, 
even een break. Iets beter, dus niet veel beter, want met een zwabberbal was alles eigenlijk 
lastig, maar omdat Fyrfad grossierde in fouten liepen set 1 en 2 toch afgetekend binnen via 
25-19 en 25-17 voor ons. In set 3 en 4 namen we nooit echt afstand maar kwamen we ook 
nooit echt in gevaar, het was dus niet goed maar wel genoeg. Tekenend was dat een Fyrfad 
speler op zijn Marc Ubaghs een bal bewust liet uit lopen. Jammer voor hen was alleen dat zij 
de bal al 2 keer hadden aangeraakt, nl pass en set up, beide niet echt goed, maar om dan de bal 
met een pontificaal gebaar uit te laten gaan dat presteren zelfs onze opperknoteraars niet. Zij 
vangen de bal tenminste nog op tijdens de training als hij niet goed komt. Verder bleek de 
scheids goed en zelfs over humor te beschikken. Hij is gerijpt de laatste jaren, beter laat dan 
nooit, hij heeft vroeger bij Sittardia gespeeld maar woont al wat jaartjes in Schimmert en dat 
heeft hem blijkbaar goed gedaan. Toen Fyrfads nummer 8 twee servicebeurten achter elkaar 
ging serveren en voor zijn 2e beurt ging uitleggen dat de 1e beurt fout was en de 2e dus goed, 
liet de scheids hem rustig serveren, maar zodra de bal 10 cm van zijn hand weg was floot hij 
hem af met een grijns op het gezicht. (de scheids dus, niet de nummer 8.) Daarna dus pakweg 
9 grijnzen aan Vludoc kant als beloning. Al met al een matige wedstrijd waarin Tim uitblonk 
(de dieke Raoje) in gaten vullen en prutballen corrigeren, en het feit dat hij ook niet perfect 
verdeelde is hem daarmee ruimschoots vergeven en hij verdient daarmee het predicaat man 
van de match van deze week. 5 punten rijker dus naar huis en de pd komt steeds dichterbij. 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7182HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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Vludoc '98 HS 1 ‐ Civitas HS 3  (4‐0) 
Verslag Vludoc 

Vandaag de subtopper tegen Civitas en nu zou het misschien een beetje duidelijk worden 
waar Vludoc nu echt staat. De twee laatste overwinningen met 4-0 waren qua punten 
maximaal, maar kijkend naar de ranglijst hebben we alle laag geklasseerde ploegen gehad en 
alle hoge ploegen krijgen we nog. Vandaag dus de eerste ploeg van het linker rijtje om in 
Mart Smeets termen te praten. Met lastige services werd de druk op Civitas meteen flink 
opgevoerd, ook het begin van de set, wat nog wel eens allerbelabberdst wil zijn, was nu 
gewoon goed. Civitas had niet veel in te brengen, serveerde ook veel fout en kon aanvallend 
weinig uitrichten. 25-16 was duidelijk. In set 2 een zelfde beeld, weinig aanvalskracht van 
Venlose kant op de hoeken, op het midden een trage meterbal en als ons blok er niet goed 
voor zat had onze verdediging nog aardig zicht op de ballen, en niet alleen zicht maar kon ze 
vaak ook nog verwerken. Onze aanval op buiten met veel power was niet te stoppen en ook 
het midden scoorde regelmatig, en zo werd het makkelijk 2-0. Het vervolg was ouderwets 
stroef, Civitas kreeg wat meer vat op onze service, onze aanval ging wat foutjes maken en tot 
de 17 ging het gelijk op. Dan toch een demarrage met een goede service serie en er was een 
gat van 5 punten, via 25-21 was het 3-0. In de bonusset werd slecht begonnen, maar de 
achterstand werd al snel weer omgebogen in een voorsprong. Kanon Ruud was leeg, het kruit 
verschoten, met toch weer EEN vrijwillige tikbal. Tja SEC, zo kennen jullie hem niet. Maar 
gelukkig kwam DE LEYT van de bank om Ruud te vervangen en met full power creëerde hij 
3 x een brievenbus in het Venloos blok. In de laatste 10 punten kreeg hij 8 ballen, Hub werd 
er jaloers op, en eigenlijk op zijn eentje bracht de beul van Heerlen Noord de set binnen met 
25-15. Hij deed zelfs de scheidsrechter vergeten die in en uit nog wel enigszins kon volgen, 
maar netfouten niet zag, technische balbehandeling reduceerde tot plakken en gooien, en 
achterspelers rustig voor de 3 meter liet aanvallen. Gelukkig wel aan beide kanten overigens. 
Op de schouders met dat kreng (niet de scheids, maar Leyt dus) dachten we, maar dat was niet 
nodig omdat Leytje vanzelf al in de 7e hemel zweefde, hij had zelfs moeite om na de 
wedstrijd de kantine te vinden en het schijnt dat hij landingsrechten heeft moeten betalen en 
bij zijn landing nog een Awacs patrouillevliegtuig ernstig in gevaar heeft gebracht. Weer 4-0 
en weer 5 punten. O ja, Sittardia, ik moest van Hub zeggen dat we eraan komen. 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7134HS+3
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ERGO/VCS HS 3 ‐ Vludoc '98 HS 1  (1‐3) 
Verslag Vludoc 

Sittardia 3-Vludoc 1, of Sittardia 1-Vludoc 3? De Vludoc trein bleef de laatste weken maar 
doorstomen en ligt op ramkoers voor de door sommigen verfoeide en anderen begeerde PD 
wedstrijden. Vandaag de uitbeurt tegen Sittardia 3 en aangezien wij Vludoc 1 zijn is het eerste 
deel van de titel in elk geval waar. Daarbij stond Sittardia qua punten 1e en wij 3e dus het 
spiegelbeeld klopte ook. Het geruchtencircuit was al de hele week in volle gang en eigelijk 
wist heel volleyballend Zuid Limburg al (dat is nu niet zo heel veel meer maar vroeger, toen 
ik ... oké laat maar) dat onze moker uit Heerlen Noord mandekking zou krijgen. Het was dan 
ook een verrassing uit de trukendoos van onze coach (wordt vervolgd) om hem niet in de 
basis op te stellen. Met de grootste moeite waren we druppelsgewijs in Sittard aangekomen, 
zwemvliezen, snorkels en zuurstofapparaten in de aanslag want o,o, wat was het nat. Ook in 
de hal van t Kleesj want veld 3 lag er niet best bij. Gelukkig waren 2 damesteams zo 
vriendelijk er een lange wedstrijd van te maken, en omdat opa daar floot en ook niet echt de 
turbo erop zette (puur eigenbelang of als je geen turbo hebt kun je hem ook niet erop zetten, 
vul zelf maar in) was het een wedstrijd die erg uitliep en pas klaar was toen het al bijna 
donker was. Voordeel was dat wij naar veld 1 mochten want dat lag vrij en was droog. Ook 
dat veranderde, maar hierover later. Het begin was te afwachtend en dat lag niet aan Sittardia. 
Of was het gewoon ons gebruikelijke dieseltje starten, ijs voelen, acclimatiseren of kieuwen 
uit en longen aan (het was immers droog), maar het resultaat was we steeds een paar punten 
achter lagen en omdat dat niet veranderde gedurende die set won Sittardia die redelijk 
probleemloos met 25-21. In set 2 was de beer los. Fel aangemoedigd door de harde kern van 
de C(orten) side van Vludoc liep de aanvalsopbouw goed, haalden we ballen van de grond, 
het blok stond als een huis en zelfs Ruudje sloeg af en toe eindelijk eens door en Guy was 
uitblinkend als betrouwbare afmaker. Voeg daarbij redelijk wat fouten van Sittardia en dan 
kom je op 13-25. In set 3 liep de temperatuur aardig op, beide teams haalden alles uit de kast 
tot en met de coaches toe. Het aanvragen van een 3e time out werd niet geschuwd door de 
coach van Sittardia. Dus wij snel serveren, vervolgens in de war raken, Sittardia een pisbal 
spelen in ons veld, wij verbaasd over de door de zwaartekracht in ons veld ploffende bal en 
dus weg voordeel, punt voor hen. Nogal sloom van ons dus. Het werd een set waarin alles zat, 
fouten, veel dweilen (ja, wij zweetten zonder uitzondering tot en met onze reserves die zich 
schor brulden om het HOP HOP ritme te onderhouden) maar soms ook gewoon heel aardig 
volleybal. Geen van beide teams wist een gat te slaan alhoewel Sittardia steeds net iets voor 
lag. Van begin 20 af was het echter steeds gelijk en dat bleef zo, steeds side out heen en terug. 
Toen bij 27-27 onze coach een 3e time out vroeg ("wat die van hun kan, kan ik ook") 
weigerde de scheids die hem te geven. (terecht natuurlijk, behalve dat de scheids goed was 
viel hij ook nog vrijwillig in en verdient daarmee alle waardering) Omdat wij toch zelden naar 
Hein luisteren bleven we gewoon staan maar de serverende Sittardiaan was afgeleid en sloeg 
in het net. De sfeer werd ietsje grimmiger en er schijnt iets geroepen te zijn over en weer maar 
intern onderzoek hiernaar loopt nog en het zal wel op een parlementaire enquête uitdraaien , 
of een bodemprocedure, we zullen daar wel nooit meer iets over horen. Bij 28-28 goed 
verdedigen en vervolgens goed blokkeren (en wat geluk hebben want de bal dacht wel heel 
erg lang na aan welke kant van het net hij zou gaan vallen) was genoeg voor de 30-28 
setwinst. Dit werkte door in set 4 bij Sittardia want het werd heel snel 10-2 voor ons.  

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7194HS+3
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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We dachten al aan de hachee en frites bij Edwin en vergaten dat Sittardia panklaar (groene 
hachee, smaakt dat?) was. Even simpel als we uitliepen liep Sittardia weer in en bleek toch 
nog een uiterst taaie hap.  

Net toen er een 5e set dreigde aan te komen konden we toch de concentratie even herwinnen 
en via 25-22 was het feest, want 1-3 uit winnen bij Sittardia, dat is nog niet zo heel vaak 
geweest.  

Waarmee het 2e deel van de titel ook waar is. Onze aanvoerder riep na afloop, laat Kessel 
maar komen, en de bekerwedstrijd tegen een promotieklasser was volgens sommigen ook al 
gewonnen terwijl die pas half december gespeeld wordt.  

Verslag ERGO/VCS HS 3 

Vludoc stopt Heren 3 

Na urenlang door de regen te hebben gesmacht om weer eens op het veld te kunnen komen, 
zat er niks anders op om de regenjas aan te trekken en naar het Kleesj af te dalen. 
Tegenstander van vandaag was Vludoc uit Nuth. Een team met veel ervaring en flink 
uitgebreid in de breedte van de selectie. 

Eerste tegenvaller was het afbellen van de scheidsrechter die wegens waterwerkzaamheden 
moest werken en ons dus niet kon fluiten. Balen, maar gelukkig wist Jeroen een 
onafhankelijke scheidsrechter te strikken die na zijn eigen pot ook de onze wilde leiden. 
Balen, want weer konden wij niet als volledig team beginnen aan een goede warming-up\start. 
Vludoc begon sterk aan de wedstrijd en de mannen uit Nuth waren duidelijk gedrild om 
bepaalde strategische handigheidjes uit te voeren tegen Heren 3. Zo werd Erik niet gezocht in 
de service en werd er voluit geslagen vanachter de drie meter. Maar hoe zeer zij het 
probeerden de eerste set was van ons mede door de sterke blokkade. Ik vond zelf het blok 
rechts voor erg sterk, niet Guus? Maar als je een dag hebt waar veel dingen tegen zitten ( het 
weer, Dennis te laat, onze vaste supporter niet op de tribune, veul te veul service fouten) ja 
dan wil het wel eens net niet lukken. 

Tel daar bij op dat wij zodanig speelden zodat Vludoc alles op een presenteerblaadje kregen ( 
service uit, pass slecht set-up nog slechter en bijna geen power in de aanval ) ja dan is het 
logisch dat de punten meegaan naar Nuth. Ik weet wel wat ons maandag te wachten staan. 
Hopelijk komen we er zonder kleerscheuren vanaf, zodat we volgende week zaterdag in 
Maastricht tegen Jokers weer eens ons oude niveau kunnen behalen. 

 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7194HS+3
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Vludoc '98 HS 1 ‐ VC Kessel HS 1  (3‐2) 
Verslag Vludoc 

vludoc_kessel 3-2 dit gaat vol spelfouten staan want dit verslqg komt vqn een Franse 
machine, azerty dus en niet querty en de rest zit MERDRE ook niet op zijn plek. alles is rood 
onderstreept omdat dit kreng alles als spelfout ziet. Of is het het geweldige resultaat van gister 
dat dit veroorzaakt? Vludoc had een truc, stuur opa op rettraite naar Frankrijk, giet hem vol 
met pastis en wijn dazn blijft hij tenminste weg. Vludoc was dus een jong en fris team , 
Frankrijk was opeens een vergrijsd land maar das hun zorg. alles gaat voorbij. De 1e set toch 
weer gewoon de verlengde warming up, dus kalmpjes aan, ijs verkennen en gezoon verliezen. 
Toen kwam het spektakel, 4 sets genieten van topvolleybal, harde aanvallen, goede 
verdediging, bloks, listige services, fanatiek publiek en coach en het hele team als eenheid 
opererend. Gold voor ons en Kessel maar ietsje meer voor ons want er rolde een winst uit en 
weer dus ongeslqgen. PD, nous arrivons, en met PD bedoel ik niet de Franse betekenis... 

Verslag VC Kessel HS 1 

Nipte nederlaag Heren 1 in spannende topper 
Dit weekend stond er voor de Kesselse heren een heuse topper op het programma. In Nuth 
trad het team aan tegen Vludoc ’98, dat vorige weekend de uitwedstrijd bij Ergo/VCS had 
weten te winnen. Het team van trainer/coach Jan Frings was gewaarschuwd. Ook tijdens de 
warming-up bleek al dat dit team heel wat in zijn mars had. 

VC Kessel startte goed aan de wedstrijd. Met veel enthousiasme en een goede teamspirit werd 
er gespeeld. Beide teams deden weinig voor elkaar onder en hadden beide de beschikking 
over een sterkte side-out. Uiteindelijk was het VC Kessel dat de eerste set middels een goede 
services in haar voordeel kon beslechten. 
In de tweede set begonnen de heren uit Kessel iets minder geconcentreerd, wat direct werd 
afgestraft door de gedreven thuisploeg. Vludoc nam een zeker lijkende voorsprong, maar had 
hierbij niet op de vechtlust van VC Kessel gerekend. Het Kesselse team kwam langzaam, 
maar zeker met goed spel en veel inzet terug in de set en kwam zelfs weer langszij. Maar 
moest uiteindelijk door twee kleine onvolkomenheden op 23-23 de set toch aan de thuisploeg 
laten. 

In de derde set waren de rollen omgekeerd. Vludoc leek nog in de roes van de overwinning 
van de tweede set en was even de concentratie kwijt. VC Kessel liep enkele punten uit, maar 
kon deze voorsprong niet vasthouden. De Kesselse heren ging een paar slordige persoonlijke 
fouten maken, iets dat Vludoc in deze fase net iets minder deed, waardoor het een 2-1 
voorsprong in sets kon nemen. 

De vierde set zou nog sensationeler en spannender dan de voorgaande sets worden. Duidelijk 
was dat deze wedstrijd op goed niveau alles in zich had, wat een heuse topper op dit niveau in 
zich hoort te hebben, zoals ook onbegrijpelijke scheidsrechterlijke beslissingen over en weer. 
VC Kessel leek de wedstrijd niet meer te kunnen keren en keek bijna de gehele set tegen een 
kleine achterstand aan. Maar op het juiste moment wist de ploeg de achterstand ongedaan te 
maken en ook de topscoorder/aanvoerder van Vludoc met een paar fraaie kill-blocks af te 
stoppen. En zo werd in extremis toch nog een vijfde en beslissende set uit het vuur gesleept. 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7148HS+1
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VC Kessel begon goed aan deze laatste set. Direct werd een 3-0 voorsprong genomen, maar 
Vludoc gaf zeker niet op en vocht zich terug.  

Bij het wisselen van speelveld was de set nog geheel in evenwicht met een minieme 
voorsprong van 1 punt voor de thuisploeg. Daarna ging Vludoc echt voor iedere bal en VC 
Kessel had het even moeilijk om tot scoren te komen. De thuisploeg kon een kleine 
voorsprong nemen en deze ook over de eindstreep halen. En zo won Vludoc deze spannende 
en fraaie topper tussen twee goed spelende en sportieve teams in de allesbeslissende vijfde 
set. 

A.s. zaterdag wacht de Kesselse heren wederom een lastige klus, als Ergo/VCS 3 op bezoek 
komt in Kessel. Deze promovendus gooit hoge ogen en is een lastig te kloppen ploeg. Maar 
als de heren er in de eigen Haof in slagen op dezelfde manier te spelen als tegen Vludoc, dan 
zal het voor de gasten uit Sittard erg lastig worden om de Kesselse koploper een nederlaag toe 
te brengen. Zeker met de steun van het eigen publiek zullen de heren er alles aan doen om 
deze ervaren ploeg duidelijk achter zich te laten en zo de fraaie positie op de ranglijst vast te 
houden. Tot zaterdag 17.00 uur in de Kesselse sportzaal. 
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Vludoc '98 HS 1 ‐ Schrijen‐Lippertz VC Voerendaal HS 2  (3‐2) 
Verslag Vludoc 

Vandaag weer een topper, wij nummer 2 of 3 (ligt eraan hoe je kijkt, punten of verliespunten) 
en Voerendaal nummer 4. VCV haalde alles uit de kast , gaf hun H1 zelfs forfait (geregeld via 
de Nevobo) om de helft daarvan om te dopen tot H2 spelers. Van een selectie van 18 man kun 
je er wel een paar missen. De andere helft, althans qua inbreng van meters, zat op de tribune, 
met dank aan "onze"Jeroen. Heerlen kwam weer spioneren, die denken al aan de PD aan het 
eind van het seizoen. Veel zinnigs kwam er niet uit na de wedstrijd, dus ze weten nog altijd 
niet, ondanks intensieve bestudeercampagnes, hoe ze ons moeten bestrijden. Ik heb van horen 
zeggen, dat er infiltranten met ons kersttoernooi komen meedoen. Nou ja zeg, je kunt ook te 
ver gaan.. Set 1 in elk geval ging gelijk op, niet de bagger opwarmset die we van onszelf 
gewend zijn, en dus viel het niveau alleszins mee zonder nou echt uit te blinken. Op het eind 
een sprintje, geen fouten en degelijk aanvallen en daar was de 1-0 via 25-22. Het vervolg was 
duidelijk minder, Voerendaal kwam ver voor, speelde beter. Daarentegen onrust en domme 
fouten bij ons met wat frustratie soms. Net te laat kwamen we terug door gewoon weer ons 
spel te spelen (wat dat spel is , is niet altijd even duidelijk maar het leek tenminste weer 
ergens op) maar de achterstand was met 10-17 en 18-23 net te groot alhoewel het nog 22-23 
en zelfs 24-23 werd. In kansrijke positie konden we het toch niet afmaken en won Voerendaal 
met 28-26. Set 3 was weer beter, goede concentratie en een positieve sfeer, en net als set 1 
werd die gewonnen zonder echt goed te spelen. Ja, u raadt het al, set 4 was een kopie van set 2 
en dus moest de 5e set beslissen over wie er zou winnen. Een paar punten achter, gelijk naar 
7-7, voetballers in de startblokken staand maar, met dank, correct wachtend tot we eindelijk 
eens ophielden. Het hoorde gewoon bij deze wedstrijd dat het gelijk bleef opgaan. Maar dank 
zij onze enorme trainingarbeid samengebald in 1 x per week vlammen, met als exponent 
eigenlijk het hele team (want wie wil er nou 2 keer zo zwaar trainen) wisten we de 
trainingsbeesten van 2 dorpen verder toch onder ons te houden via 15-13. Daarmee weer een 
3-2 tegen een van de betere ploegen in onze klasse en omdat Sittardia fors onderuit ging in 
Kessel staan we nu echt 2e en dus op schema voor de PD. Heerlen, we komen er aan. 
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Jokers VC HS 2 ‐ Vludoc '98 HS 1  (3‐2) 
Verslag Vludoc 

Jokers - Vludoc: redactie maakt overuren en volleyballers Vludoc ook. De passe klaor, op nao 
Sjengeland dus. Geen Vinkenslag opstopping bij de Geusselt, dus met Ruudje in recordtempo 
naar de Heeg. Als dit tempo ook in de wedstrijd zou terugkomen, dan was in te schatten dat 
het om 6 uur (dus na een uurtje) gedaan zou zijn. Jokers had echter alles uit de kast gehaald, 
het team flink opgepompt met wat bijna H1 spelers. Maar wij ook, met allemaal helemaal H1 
spelers. In set 1 ontspon zich een spannende strijd, heel gelijk op na onze gebruikelijke koude 
start. Winstkansen voor beide, maar Jokers trok aan het langste eind met 25-23. Set 2 was 
duidelijk voor ons met een enorm goede service op hun wat mindere passer of op de passer 
loper, via 17-25 werd het 1-1. In set 3 een herhaling van set 1, alleen was de start nog wat 
slechter en het terugkomen nog wat beter. Twee foutjes betekenden op het einde echter weer 
25-23 verlies. Set 4 leek verdomd veel op set 3, Jokers ver voor en Vludoc leek uitgepoept, 
maar gelukkig toonden we aan dat dat in ons team eigenlijk nooit van toepassing is. Insiders 
weten dat ook wel. Met 23-25 floepte het setje binnen terwijl Jokers continu voorlag. In de 5e 
was de 1e helft spannend, de 2e helft iets minder, het was ook al lang donker en we waren aan 
het twijfelen of de warming up van morgen voor de beker maar meteen aansluitend aan deze 
wedstrijd moest gebeuren. Toch maar niet, passen opbergen en Tomtoms aan en verslag 
schrijven: wie de schoen past trekke hem aan. Jokers had morgen rust en stoomde door via 8-
7 naar 15-8. WE HOUDEN HET SPANNEND. TOT MORGEN! 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7187HS+2
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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Vludoc '98 HS 1 ‐ ODI HS 1  Beker (3‐0) 
Verslag Vludoc 

Vludoc - Odi: een wonder? d'r op of d'r onder? Na de overuren van gister nu extra overuren. 
Dit tegen ODI. O die? Wie? Naar verluid , en achteraf werd dit door hen bevestigd een 
fusieclub uit midden Brabant, promotieklasser maar onderaan staand. Het inslaan wonnen zij 
dik, veel steekjes midden en technisch goed verzorgd. Ze kwamen op voorsprong, niet eens 
door een koude start van ons maar we moesten wel even voelen hoe de vloer, hal en het licht 
was. Het voelde aardig, en zowaar slopen we naderbij mede dankzij een goede serviceserie 
van Hub. Het werd echt spannend, 23-21 voor ons, toch 24-24, 25-25, 26-26 met steeds 
setpoints voor hen. Bij 27-26 weer, en vervolgens lag de bal na een wanhoopsaanraking zowat 
op de grond bij ons en ODI was al zowat van veld aan het draaien. Op miraculeuze wijze 
froemelden we het ding toch nog over het net, ODI maakte een aanvallende fout en daar was 
27-27. Goed serveren bracht vervolgens de set binnen met 29-27. Set 2 en 3 waren kopieën 
van elkaar. Onze serve bleef prima, gesouffleerd door Opa vanaf de kant op welke positie te 
serveren maakten Hub en Tim hele series. Guy viel verstandig aan, Hub op de drie was 
gewoon goed. Pim en Tom, en ook Guy serveerden weinig fout en hielden de druk op ODI 
hoog, en maakten daarmee het ODI zo lastig da ze niet op adem konden komen en de hele 
wedstrijd bleven vechten tegen ons en zichzelf. Steekjes midden heb ik niet gezien, een heel 
enkele korte bal, maar veel op buiten en veel op positie A en natuurlijk scoorden ze daar wel 
regelmatig mee maar konden te weinig variatie bieden om ons te doen wankelen. Ons blok 
scoorde regelmatig en verdedigend klopte het, zelfs Hein was er af en toe stil van. De 25-20 
en 25-21 was niet eens echt verrassend maar regelmatig en goed. De 3-0 dik verdiend en de 
volgende ronde dus ook! Een rondedansje met ons allen met dank aan het ondersteunend 
publiek, waarbij zelfs de neutrale toeschouwers onze zijde hadden gekozen. Vludoc op 
ramkoers, nog strijd op 2 fronten, PD positie nu in de competitie en cup fighter met Europese 
aspiraties. Naar het schijnt is het bestuur al met Veolia aan het overleggen als sponsor voor 
reizen binnen de Benelux en met KLM/Air France voor reizen daarbuiten. 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7113HS+1
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Vludoc '98 HS 1 ‐ VC Maasdal HS 1  (4‐0)�
Verslag Vludoc 

Na een Nieuwjaarsspeech van onze coach Hein van afgelopen dinsdag kom het eigenlijk niet 
mis. Omdat we toch zo veel trainingsarbeid hebben verzet in de kerstvakantie was het gemis 
van een uurtje training helemaal niet erg: aan een boom zo vol met pruimen mist men toch 
een klein pruimpje niet. En met de 13 graden van vandaag, na 6 weken kou en sneeuw 
waande iedereen zich in een vruchtbare warme oase. Dat had niets te maken met de 
temperatuur in de sporthal want die was net zo als anders ongeveer de buitentemperatuur min 
5 graden, maar allez, das dan nog altijd +8 en dat zijn we niet gewend. Het was een weldadig 
warm bad voor ons vandaag. Dit dankzij het vooruitzicht op een Nieuwjaarsborrel, 
geserveerde hapjes, een verrassing en een tegenstander die voor de wedstrijd in de luren werd 
gelegd door opa omdat die 2 spelers had wijs gemaakt dat we pas om 8 uur zouden beginnen. 
1 speler van Maasdal geloofde dat ook nog, en die was dus al uitgeschakeld.  
Omdat in de 1e set het kanon van Maasdal tegengehouden werd door een MUUR van een 
blok (blonde pijl Maurice had het niet beter kunnen uitdrukken) en dat zelfs herhaald aantal 
keer, was dat de 2e speler van Maasdal die geen kwaad meer kon. Met een goede service werd 
het de andere 4 ook danig lastig gemaakt en dat resulteerde in een 25-17 winst in set 1. Set 2 
liep wat lastiger, wat meer servicefouten bij ons en onzorgvuldig passen en spelverdelen, en 
nog bleven we redelijk bij. De foutenlast iets omlaag naar het einde van de set toe was 
voldoende voor de 25-22. We roken de sjrobbelaer al want de 3e set werd Maasdal redelijk 
eenvoudig weggezet, zij maakten eigenlijk steeds meer fouten en af en toe leek het Dwaasdal. 
Geen schaduw van de ploeg die ons bij hen thuis met een stevig spelletje geen kans liet en 
met 3-1 won. Vandaag dus na een dikke setwinst 3-0 voor ons. In set 4 was het beest van 
Heerlen weer los, koerennen in Hoensbroek is er een bejaard spelletje dammen bij, want ons 
beest, die een dwasisplaats had afgedwongen in deze set hield heel Dwaasdal voor de gek met 
3 meter ballen met een krachtige aanloop, hoge sprong, en dan een 
ballondwarrelflutzweefzeikprutbal op hun 3 meter. Zelfs in de A league zie je die niet. Het 
was Maasdal niet kwalijk te nemen dat ze hier geen antwoord op hadden. Afgewisseld met 
hier en daar een normale bal was het niet te volgen, en zo was met 25-21 de  
4-0 daar. 
 
Vludoc op ramkoers voor een hoge klassering en Hein ziet zich al de Bert van Marwijk award 
krijgen als succescoach van het jaar. Zijn concurrent Jos van Bilsen van dames 1 troefde hem 
echter vandaag af met een sprankelende 4-0 en dat tegen de nummer 2, dus Hein, volgende 
week weer een kans en die halve liters schrijven we bij op het tegoed.  

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7152HS+1
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Vludoc '98 HS 1 ‐ Oikos HS 1  (3‐1) 
Verslag Vludoc 

Na de mooie 4-0 van vorige week met in de 4e set een hoofdrol voor Beuker Leyten nu een 
vervolg, want het was de dag van onze Knaller uit Heerlen Noord. Was het vorige week nog 
een dwasisplaats tegen Dwaasdal, nu een basisplaats tegen Oikos en het Beest was los, hij 
deed het gewoon goed en solliciteert daarmee nadrukkelijk naar een vervolg tegen het altijd 
gevaarlijke ADC volgende week.  

Maar allez, eerst vandaag. Een voortdurend spannend wedstrijdverloop, niet altijd even goed, 
maar wel met passie, en dat gold ook voor tegenstander Oikos. Een jonge ploeg met potentie, 
die gewoon hun spel bleef spelen onafhankelijk van wat wij deden, en dat mag zeker voor een 
zo jonge ploeg een compliment zijn, omdat het getuigt van stabiliteit. Wij dus vandaag zonder 
Guy (Pim was helemaal confuus, tegen wie nu roepen, "Reu, gank ins beer haole") want die 
was dus afwezig wegens opleidingsverplichtingen. (klinkt toch mooi voor skiën met school) 
Maar met Tim en Tim, en Huub en Ruud, en Ed en Pim dus, met af en toe een vleugje opa. 
Tom was niet fit en nam de service aanwijzingen voor zijn rekening. Hein de rest van de 
coaching en daar gingen we. Alle sets verliepen min of meer gelijk op, in de 1e 3 sets maakte 
Oikos vaker wat fouten vooral serverend. Hun buitenaanval was veelal diagonaal en daar 
hadden we wel een oog in, hun middenaanval was moeilijker af te stoppen. Hun 
middenmannen liepen in de aanlooprichting (das altijd zo) maar sloegen ook in de 
aanlooprichting maar varieerden de looprichting wel en dus ook de slagrichting, maar daar 
valt wellicht wat meer tegenover te stellen in de return. Oke, Cruyfftaal. Verder een wedstrijd 
met leuke rally’s, fouten en goede dingen, bij beide ploegen geen superpass maar bij ons toch 
wel ietsje beter en zo was het met elke set 2 punten verschil wel 3-0 voor ons. De laatste set 
zetten we dan ook in op weer 2 punten verschil en dat lukte wonderwel, alleen in Oikos 
voordeel. Gezien het wedstrijdverloop wel terecht, 4-0 was wel geflatteerd geweest. Al met al 
onze 2e plaats weer veiliger gesteld en ADC, let op Leytje, of ja , doe maar niet, want hij is 
toch niet af te stoppen. Wij hebben in navolging van de Duitsers met hun Heidi, de schele 
buidelrat, ook een troeteldier, Leytje, jij bent onze buidelreu. 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7157HS+1
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ADC HS 1 ‐ Vludoc '98 HS 1  (0‐4)�
Verslag Vludoc 

Zoals vorige week al voorspeld nu de uitbeurt tegen het altijd gevaarlijke adc. Het inspelen 
beloofde weinig goeds, de blauwgeel gestreepte ballen zwabberden alle kanten op, het inslaan 
was supertraag en het publiek was fanatiek, fel en verbaal sterk aanwezig vanaf het eerste 
punt. Onze yell werd zelfs geadopteerd door hen, hop hop werd hip hop, nooit hadden we 
kunnen vermoeden dat die yell zou goed zou aanslaan. Het schijnt de nieuwe zomerhit van de 
Maaskant te worden. Kantinebeheerster en vriendin Jenny was al een dansje aan het 
instuderen en Tom leek al snel afgeleid. Dat is eigenlijk altijd zo als er iemand van het 
vrouwelijk geslacht tussen de 5 en de 90 jaar binnen een straal van 200 meter aanwezig is. De 
openingsset was dan ook niet makkelijk, maar toen ons dieseltje eenmaal liep, liep het ook 
wel zonder nou direct de sterren van de hemel te spelen. Maar ons niveau konden we constant 
houden waar adc dat niet kon en zo maakten we de lichte achterstand die we als gewoonlijk 
hebben gaandeweg goed en wonnen uiteindelijk met 25-22, door cool te spelen en het geluid 
aan het publiek over te laten. In set twee stonden we aan de andere kant, dus weg van het 
publiek en konden we tenminste onze eigen alten en bassen horen en het leek wel of we zelfs 
af en toe naar Hein luisterden. Het resultaat was in elk geval een vloeiende 25-19 die geen 
moment in gevaar kwam. 

 De 3e set begon met een eigen interpretatie van de regels door ons, 4 ballen waarvan 3 onder 
het net door. Omdat dat toch echt niet mag was het binnen 10 seconden 4-0 voor adc. Daarna 
ging het ietsje langzamer omdat de ballen verder weg rolden en steeds moesten gehaald 
worden, het veld naast ons was vrij namelijk. Maar dat was dan ook alles, van 4-0 naar 13-4 is 
niet echt efficiënt.  Maar.. met een paar scherpe serviceseries, een betere pass, goede 
aanvallen, een spelverdelende en blokkerende spelverdeler en een libero die deed alsof hij in 
de gaten had dat libero-en niet alleen passen betekent maar ook ballen verdedigen kropen we 
naderbij en omdat adc steeds sloeg waar iets van ons in de weg stond en wij dat niet deden bij 
hen kantelde de set en met 29-27 was die opeens toch voor ons. Alsof er een bom gevallen 
was, zo stil was het publiek opeens, en bij nadere verkenning zagen we waarom want ze 
waren opeens allemaal weg. Ook adc was het geloof kwijt, en stapelde fout op fout, en via 11-
2 en  20-5 werd het 25-12 met een fladderende Tim Martijn door het veld die in een rally het 
presteerde om 4 keer tussen links en rechts achter heen en weer te koerennen, hij is ermee 
groot gebracht en legt graag uit Koe (uh , ik bedoel hoe) dat in mekaar zit. 

 Namens Huub alvast het bericht aan VC Kessel dat hij er klaar voor is, dat vraagt om straffe 
mandekking. Of de rest er ook klaar voor is zien we dan wel, eerst nog een paar andere potjes 
en carnaval, daarna willen er nog wel eens rare dingen gebeuren in de competitie. Daarvoor 
misschien ook, zaterdag thuis tegen het lastig bespeelbare Budel en zondag bekerwedstrijd in 
en tegen Polaris/Helmond en zien of we onze favorietenrol weer kunnen uitbuiten. 

O ja, Jos, weer een lang verslag, maar je kunt het ook in 3 delen lezen, vandaar de opbouw 
in 3 alinea’s, de eerste voor zondag, de tweede voor dinsdag, de derde voor donderdag, en dan 
weer toe aan nieuwe belevenissen van Heren 1 van Vludoc. 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7188HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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Vludoc '98 HS 1 ‐ Ledub HS 2  (4‐0) 
Verslag Vludoc 

Intussen is Vludoc verzeild geraakt in een kampioensclash met vc Kessel, net niet tegen wil 
en dank want het is natuurlijk best lekker om er zo goed voor te staan, maar er zijn wel hier en 
daar wat mensen die heen en weer sms en over de resultaten terwijl dit voor ons niet echt een 
seizoensdoel was en het is maar 10 wedstrijden geleden dat we meer naar onder keken dan 
naar boven. Budel pakte vorige week nog 2 punten tegen Kessel en wij waren dus 
gewaarschuwd. Vandaag begonnen we scherp, goed serverend en attent verdedigend en omdat 
Budel nog zoekende was naar de vorm van vorige week was de 1e set snel afgelopen met 25-
9. Zelfs Tom was bij de les terwijl er toch enig vrouwelijk schoon (jong en oud, maar dat 
maakt voor Tom niks uit) in de hal aanwezig was. Natuurlijk was deze 1e set te makkelijk en 
set 2 betaalden we de tol, net wat meer fouten en Budel wat minder en zo liggen 2 ploegen die 
eerst mijlen ver uit elkaar lagen opeens heel dicht tegen elkaar aan en werd de set spannend. 
Voortdurend achter tot de 15, dan gelijk, vervolgens met stabiel spel weer zonder echt goed te 
spelen maar dankzij een degelijke buitenaanval die ook noodballen wist te scoren liepen we 
langzaam uit. Vooral Guy solliciteerde naar het predicaat man van de wedstrijd met 
verstandig aanvallen over het zwakkere deel van het Budel’s blok maar met voldoende power 
om de verdediging van Budel ook het nakijken te geven. Kroon op zijn sloperswerk was een 
goede sprongservice met een korte bal op 2 en een zweeftraaghogedwarrelfrutbal (sorry 
koerenner, dat is jouw ding maar Guy deed het echt) op 1PLUS (dus heel erg achter in het 
hoekje op 1 ) bij Budel en zeker die laatste bal was belangrijk voor set 2 die met 25-22 binnen 
viel. De 3e set eigenlijk een zelfde verhaal maar met iets minder Guy en iets meer Huub en Ed 
serverend, maar de gehele buitenaanval bleef onhoudbaar voor Budel. De Leyt verving Ruud 
goed achterin op het eind van de set en met 25-23 was het weer een set binnen voor ons al 
was Hein dan wel aan het billenknijpen. In de bonusset was Budel de draad weer kwijt zodat 
zelfs onze libero zijn scorings gemiddelde kon opvijzelen want 2 punten op 1 set voor een 
libero, waar zie je dat? Ik adviseerde Kessel vorige week om Huub mandekking te geven, nu 
weet ik het niet zo meer, met zo een scoringspotentieel in de ploeg. Budel applaudisseerde 
zelfs heel sportief toen een rommelpass door Tim met een onderhandse set up in sprong (echt 
een rommelpass dus) werd omgezet in een perfecte set up en Huub de bal binnen de 4 ramde, 
maar die bal was zo mooi dat iedereen, zelfs Hein, dat gedaan zou kunnen hebben. Kessel, we 
komen er aan, en we hebben van Budel een liedje geleerd over schoenen, als het een beetje 
meezit wordt dat de nieuwe hit van Kessel voor de lente van 2011. Was er nog een 
gemenerik die Kessel wilde meedelen dat we 3-1 hadden verloren, nee hoor, het was echt 4-0, 
a bien tot chez vous.  

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7108HS+2
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Verslag Ledub HS2 

Een beetje uitgeblust zaten onze mannen bij elkaar, het drukke weekend had toch meer van de 
helden gevergd dan verwacht. Blauwe plekken waren nog niet helemaal genezen, vast voedsel 
kon weer net binnen gehouden worden, dochters die net 16 geworden waren en een enkeling 
had er toch maar voor gekozen de skilatten onder te binden.  

Na de 6e kop koffie had er toch iemand de moed om iedereen er aan te herinneren dat we toch 
echt weg moesten. Enigszins onwennig stonden onze mannen in een vreemde sporthal en tot 
overmaat van ramp moest Rob met zwarte sokken starten aan de wedstrijd, kortom onze 
helden zagen het Nuth van de wedstrijd niet echt meer in. Daarnaast was bij enkele spelers de 
interesse gewekt voor een plaatselijke sponsor, tijdens het warm lopen werd er al getracht 
contact te krijgen met deze winkel aangezien dit toch wel van pas zou kunnen komen voor de 
terugweg naar Budel, helaas bleek de winkel al gesloten maar gelukkig hebben we de foto 
nog. 

 
 
In de 1e set vlogen de ballen ook naar hartenlust alle kanten op, Jos hoefde niet echt diep te 
gaan en werd langs alle kanten gespaard. Vludoc wist snel 34 punten te scoren (25 voor hun 
en 9 voor ons) en de 1e set was geleden. Tijd voor een praatje: wat doen we er mee, in dit 
tempo zouden we wel erg vroeg thuis zijn, niemand zou dat verwachten en wellicht zou het 
kunnen leiden tot ongemakkelijke situaties, dus dan toch maar wat meer actie. Echte 
winstkansen zagen we niet meer zitten maar toch, wat meer actie zou toch een prettiger 
gevoel geven. 

En jawel, de 2e set liep beter en de mannen konden volgen, daar was helaas ook alles mee 
gezegd en volgzaam gingen onze helden mee naar het einde van de 2e set, voor Vludoc. De 3e 
set leek toch de goede kant uit te gaan en lang zag het er naar uit dat er toch een puntje 
weggesnoept kon worden, Jos ging zelfs tot op het tandvlees. Echter het ontbreken van de 
gebruikelijke schare fans langs de kant en een vastberaden tegenstander zorgde er voor dat de 
set op de valreep weggeven werd. Hiermee doofde het laatste vlammetje in de ogen van onze 
helden en de 4e set was bijna een kopie van de 1e, zelfs de nr. 18 kon daar geen verandering 
in brengen. Een jammerlijke 4-0 nederlaag echter een wedstrijd die voor Vludoc belangrijker 
was dan voor de Budelse mannen. De doelstelling van het seizoen lijkt gehaald en door de 
winst van Heren 3 EN het verlies van diens directe tegenstander lijkt het er op dat de jonge 
mannen van Heren 3 op eigen kracht voor promotie kunnen zorgen.  

Voor Vludoc werden 5 belangrijke punten toegevoegd, na het puntverlies van Kessel 
(eigenhandig aangebracht door de Budelse helden) lijkt het er op dat de strijd om de plaats in 
de top nog lang niet gestreden is, het goed spelende Vludoc lijkt een betere kans te maken op 
de 1e plaats dan het zwakkere Kessel, de 5 punten verschil lijken nog maar een formaliteit en 
de vraag is of Kessel de druk nog aan kan. 
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VC Polaris HS 1 ‐ Vludoc '98 HS 1 Beker  (3‐0) 
Verslag Vludoc 

Vandaag het vervolg van gister, qua tijd in elk geval maar ook qua resultaat? De 
bekerwedstrijd tegen Polaris, 3e divisionist en 4e staand, wij 1e klasser en 2e staand, dus de 1-
2-3-4 is hiermee vol. Schutsluizen open en ganskolk dicht (of zo iets) want dat stond langs de 
kanaalweg bij sluis 11 (?) naar Helmond. Gelukkig had Tim zo een ding in zijn nieuwe 
Meriva, waar dat apparaat zit weet hij niet en ook wij niet, maar hij was dicht en daar ging het 
om.  

In de 1e set was het niet te zien dat er sprake was van 2 klassen verschil, wij vochten als 
Galliërs dapper tegen de Romeinse overheersing en er waren echt winstkansen bij 22-22 toen 
Huub a la Asterix een bal slim aanviel maar met pech net 10 cm uit. 10 cm in en hij was in 
geweest maar nu was hij uit en de set was ook uit met 25-23. Het vervolg was iets minder, 
niet veel minder maar genoeg minder om met 25-21 te verliezen zonder echt kans te maken 
op de winst vooral omdat Polaris meer servicedruk gaf. Daarbij was onze bard (Tom) zijn 
stem aan het verheffen en zoals iedere lezer van Asterix weet eindigt de bard altijd 
vastgebonden in een boom. Bij afwezigheid van rotte visverkoper Edwin (speciaal op 
dinsdagen) had chef Hein Abraracourcix niet veel te wisselen zodat in de 3e set zelfs Opa 
Nestorix erin mocht voor schakelstation Tim Napoleonix, volgens lompe hoefsmid Hoefnix 
Ruud met rollator maar die bestonden toen nog echt niet. Set 3 ging ook verloren, alleen nu 
25-19 maar al met al was er van een afmaakpartij absoluut geen sprake, dat was ook de 
neutrale toeschouwer wel opgevallen. Helaas zat een klein wonder er niet in omdat Pim 
(Obelix) niet weer in de ketel met toverdrank wilde vallen die tovenaar Guy weer in de oranje 
flessen had gestopt. Ondanks dat de kern van Dames 1 (Walhalla) ons de hele wedstrijd 
steunde kwamen we volgens verwachting te kort, maar zeker niet zo veel als dat 2 klassen 
verschil zouden doen vermoeden.  

Volgende week weer gewoon onze competitie zonder schutsluizen en ganskolken of er zou 
opeens een Landgraafkanaal moeten ontstaan deze week maar daar is nog geen sprake van. 
Tot zaterdag bij de Galliërs in Landgraaf, met alle dappere Galliërs weer paraat, ook met Leyt 
Koerennix weer in turbostand.  

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7116HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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Service Apotheken Parkstad VCL HS 2 ‐ Vludoc'98 HS 1  (1‐3)�
Verslag Vludoc 

Zonder ganskolk en stormvloedkering maar met veel wind, ook Heëlesje wink, naar 
Landgraaf om daar het plaatselijke 2e te bestrijden. Thuis wonnen we nipt met een benauwde 
3-2 terwijl vcl toch geen hoogvlieger is. De eerste 2 sets werd dat bewezen, via 25-18 en 25-
12 was het snel 2-0 maar zo was het thuis ook gegaan. In de 3e set bleek wat voorheen al 
zichtbaar was, niemand zat echt lekker in de wedstrijd en we besloten blijkbaar een 
collectieve off periode in te lassen want niks was goed in deze set. Pass, spelverdeling, aanval, 
blok en verdediging allemaal ondermaats en in een van de slechtste sets van ons van het 
seizoen pakte vcl2 terecht de winst met 25-21. Het enige positieve was dat we set 4 gewoon 
weer ruim wonnen, maar iedereen bleef met het gevoel zitten hoe we hier een punt zijn 
geslaagd af te geven. Maar ja, nog steeds op ramkoers voor de 2e plek, alhoewel de ramkoers 
nu meer tegen ons zelf was gericht dan tegen de tegenstander want afgezien van een redelijke 
service met een vreselijke zwabberbal was vcl niet echt een complete volleybalploeg en viel 
er bij de jongens B na ons meer te genieten qua volleybal dan in onze eigen wedstrijd. Wie 
hier meer van kan maken mag het zeggen.  
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Vludoc '98 HS 1 ‐ Fyrfad HS 1  (4‐0) 
Verslag Vludoc 

Na de slome wedstrijd van vorige week en een pittige training dinsdag startten we 
voortvarend en binnen no time was het 10-0. Hein likte zijn vingers af en zag al de 25-0 of 
minstens de 25- onder de 10 verschijnen maar het werd 25-13 tegen een door afwezigheden 
van naar schatting 2 spelers verzwakt Fyrfad. Bij een toch al niet enorm sterke ploeg hakt dat 
er in, gelukkig deden wij dat ook de 2e set en het werd weer 25-13. Naar verluid stond er bij 
de mannen van Maastricht ook nog iemand in het veld met een hoger promillage alcohol dan 
zijn IQ, en dat is dus heel veel want studenten aan de universiteit hebben in het algemeen een 
hoger IQ dan een aap en Bonnie St Claire samen. Nou maakt die Bonnie niet zo veel uit want 
enkele jaren terug is zij onder de betrouwbare meetwaarde van een IQ test geëindigd en zelfs 
Heidi, de schele buidelrat kwam op een hoger niveau uit. Gelukkig bleek de zatlap wat te 
ontnuchteren blijkbaar, wij wisten hem in elk geval niet te identificeren, hij viel niet uit de 
toon in zijn ploeg die echt niet 1e klasse waardig was. Met 25-16 en weer 25-16 was het gauw 
gedaan en bleek daarna de dames wedstrijd veel spannender en konden wij hen helpen de 3e 
set te pakken. De redactie is er nog niet uit waar iedereen de 4e set was, maar op het einde van 
die set kwamen de heren toch weer uit hun holen gekropen en brulden de dames naar een 
zwaar bevochten 2-2. De barrage wonnen de lange dames van HHC en trokken wij ons terug 
in de bespreekruimte. De Fyrfatters hebben we daar niet gezien en dat zal volgend jaar ook 
echt niet gebeuren, want zelfs als wij, met onze nog steeds op ramkoers voor PD liggende 
ploeg niet promoveren (sommigen vrezen dat, anderen hopen daarop juist) vliegen zij in turbo 
uit onze klasse naar de 2e klasse want de afstand naar een handhaving voor hen is 
astronomisch en niet meer te halen zelfs al sturen ze compleet Maaseik Heren 1 voor de rest 
van de competitie. Voor ons volgende week naar het Stedje van plezeer aan de Maas en we 
zien dan wel of deze zinsnede ook echt uitkomt.  

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7182HS+1
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Civitas HS 3 ‐ Vludoc '98 HS 1  (3‐2) 
Verslag Vludoc 

Venlo was weer de winnaar van het LVK en in de kantine stond dan ook continu Venlose 
Vastelaovend op. Omdat we lekker op tijd waren rustig wat koffie en 2 cd's Vastelaovend dus. 
Sterke verhalen over van alles vlogen weer over tafel, we kwamen zelfs bij Fortuna Sittard en 
overal aanwezige Emméé uit. Tja, maar even fonetisch, dat geeft echter nog geen 
duidelijkheid want is het nu Em-E, of Em-mé, of toch Emmee want ik weet nu nog niet waar 
het precies over ging en ik sluit niet uit dat het over Aimée ging, maar ME kan ook en wat 
voor ME dan want van ME's zijn er blijkbaar ook meer. Wij op tijd dus, lekker warming up en 
opeens hoorde ik achter me: Kiek ens wat dae op zien shirt haet staon? Dat ging over opa's 
shirt waar dus opa op staat. Die vroeg dus of ze dat in Venlo niet hadden, opa's en of ze hier 
soms alles Klonen. LVK, Lekker Venloos Klonen? Hierop kwam geen antwoord, saillant 
detail was wel dat die mennekes DELA achterop hadden staan. Nou ja zeg... Na een dubbele 
warming up want de scheids was nog in Reuver aan het Klonen en kwam om goed kwart voor 
5 binnen, dus een half uur te laat. Hij verdween na de 1e set naar het toilet?pot?wc? plee? 
zonder fonetische variaties terwijl die set toch zo beroerd niet was want we wonnen hem 
gewoon met 25-19. Toch was het niet makkelijk en gaandeweg bleek met name de pass het 
zorgenkindje vandaag en het werd een gevecht. Niet goed, wel spannend, gelijk op steeds tot 
24-24 aan toe maar Civitas bleek op het juiste moment een goede aanval te kunnen 
produceren en een tikbal en won zo met 26-24. Daarna bleef het worstelen met teller, scheids, 
onszelf en ook met de tegenstander want dat zou ik bijna vergeten. Via 25-22 en 21-25 werd 
het een logische 5e set want in een LVK (Loopgraaf Voor Kerels?)gevecht is niemand echt in 
het voordeel. Soms Lekker Venloos Kloeete, LekkerVenloos Kloemele, soms ook Lekker 
Venloos Knallen en dat geeft aan dat ook de barrage zo wisselvallig was als het weer in hartje 
herfst. Daar hoort dus ook een gelijkopgaande 5e set bij met een minimaal verschil voor 
Civitas via 15-13. Vandaag dus 2 punten en zo weer een puntje uitgelopen op Sittardia.  

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7134HS+3
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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Vludoc '98 HS 1 ‐ ERGO/VCS HS 3  (4‐0) 
Verslag Vludoc 

Vandaag tegen de nummer 4 in onze klasse op wie we vorige week nog een puntje waren 
uitgelopen en zo onze 2e plek nog vaster in handen, met toch een boer met kiespijn gevoel 
omdat de wedstrijd vorige week tegen Civitas gewoon niet goed was. Op enkele kilometers 
van onze hal de nummer 3 tegen de nummer 1, en dus vandaag mogelijk een 
"Vorentscheidung" van de topposities in onze klasse. We begonnen sterk serverend tegen 
Sittardia en al snel bleek hun pass erg kwetsbaar en snel kwamen we voor. Sittardia betaalde 
ons af en toe met gelijke munt terug door sterk en gevarieerd serveren. Wij kwamen toch 
duidelijk meer aan aanvallen toe dan zij en konden onze slakkanonnen meer in stelling 
brengen. Slagkanonnen bedoel ik want er werd attent en soms zelf een beetje snel verdedigd 
en met veel aanvallen achterin de hoeken kreeg Sittardia het nakijken waarbij ook onze 3 
meter aanval zich positief liet zien. Met 25-19 en nog eens 25-19 was het 2-0 zonder echt in 
gevaar te zijn geweest.  

Gaandeweg begon de scheids wel steeds ernstiger op te vallen in warrigheid (was tie nou in-
volgens iedereen minus 1- of uit - volgens de scheids, het was echt de hij zag alles anders 
show), verkeerde beoordelingen (technisch om te huilen en achterspelers afluiten die de bal 
niet aan hun EIGEN kant kunnen spelen omdat een of andere middenhark de bal ver over het 
net veel te vroeg raakt,) reageren op appel (maar al vast antenne roepen bij een Sittard set up 
veel te ver buiten als de bal een meter binnenlangs -heel knap van de Sittard aanvaller 
overigens- van pos 4 naar pos 4 gespeeld wordt en tot onze verbazing kregen wij het punt 
toegewezen), bij veel protest van Sittardia (weer een ander punt) toch maar een dubbel fout 
geven en na protesten van onze Huub dan maar een dubbel fout omdat een dubbel dubbel fout 
niet bestaat anders had hij dat vast gedaan. Verder zat de man met een ongelooflijke dosis 
arrogantie  in zijn stoel en wapperde hij met handbewegingen elke poging tot communicatie 
van de aanvoerders weg terwijl het toch volkomen legaal is dat die om uitleg van een regel 
kunnen vragen, maar ja, als je ze zelf niet kent en dus niet toepast, wat moet je dan nog? In de 
3e set was het al zo ver dat beide ploegen vriendschappelijk aan het lachen waren naar elkaar 
als dat apparaat in het wit weer eens flaterde omdat dit de enige manier was om met deze 
huiskluns om te gaan.  

Het spelpeil werd er niet beter op helaas en waar gele kaarten op 
andere momenten hadden gekund kreeg Tom er eentje 
gepresenteerd omdat hij naar de scheidsrechtersstoel toeliep. 
Dat is vrij logisch als je Links voor bent en de spelverdeler 
Links achter, anders maak je namelijk opstellingsfout. Dat na 
die kaart een reactie van Tom wel degelijk had moeten bestraft 
worden toont weer eens de inconsequentie aan van deze 
fluitende Heidi (ja, das schielende Opossum) , en vooral als hij 
dan uit wraak een bal van Tom affluit wegens 2 x spelen en 
daarna meteen een netfout van Tom verzint terwijl hij een meter 
van het net af blokkeert. Deze 3e set was dus nogal rommelig en 
tumultueus om het zachtjes uit te drukken, ongeveer zoals een 
verwoestende aardbeving met kracht 9 op de schaal van Richter 
wat opschudding veroorzaakt.  

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7194HS+3
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Een goede pass-aanval-set up bij 23-22 en een wat gelukkige maar goed uitgevallen 
verdediging (dus gewoon in de baan van de bal staan oftewel hem niet kunnen ontwijken 
maar op een of andere manier toch speelbaar houden) met adequaat de bal erover froemelen 
brachten ons de set met 25-22.  

De laatste was een Sittardia nachtkaars en wij hobbelden rustig voort waarbij een golfje van 
Huub met de bal binnen de 3 van Sittardia en daarna Huub ook (maar gelukkig was de bal al 
een eeuw op de grond want zo snel kan Huub niet onder het net door lopen), het mooiste 
puntje van deze set die met 25-11 snel binnen was.  

Na de wedstrijd was iedereen het met elkaar eens, Vludoc en Sittardia eensgezind, dat wij 
vandaag beter waren en Sittardia normaal wel beter kon maar vandaag niet maar dat de 
scheids verreweg de slechtste van het veld was en beide hopen we hem niet meer te krijgen.  

Er zijn genoeg anderen die het aardig, redelijk of zelfs goed doen want de rest van het seizoen 
hebben wij over de leiding in het algemeen weinig tot niets te klagen gehad. 

O ja, nummer 1 wint van 3 met 3-1, leider Kessel staat 7 punten los van ons en wij lopen weer 
4 punten uit op nummer 3 en met nog 4 wedstrijden te gaan staan we 19 punten voor op 
nummer 3, dus hoe hard we ook willen, die PD lijken we niet meer te kunnen ontlopen, daar 
kan zelfs een post Carnavalsdip niets meer aan veranderen. 
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VC Kessel HS 1 ‐ Vludoc '98 HS 1  (3‐1) 
Verslag Vludoc 

Vandaag dan de knaller tegen de koploper en voor ons nog een kleine kans om Kessel in die 
positie te bedreigen. Na donderdag de vastalaovend restjes weggetraind te hebben (nou ja, de 
eerste 5 % daarvan) eerst een redelijk lange reis naar Kessel. Na een motorrijder aan het 
schrikken te hebben gemaakt hobbelden we over de A2 naar het Noorden, en dan de 
Napoleonsbaan op. Vroeger een dodenweg, nu een stuk minder, door de A73 en de vele 
flitspalen langs de kant. Waar wij en onze voorligger remden voor een daarvoor rijdende auto 
die links af sloeg "vergat" een achteropkomende bestelbus dat te doen en plofte zo in onze 
koffer. Omdat een bestelbus niet in een koffer van een Peugeot 307 past, protesteerde het 
chassis van de Peugeot erbarmelijk en kreunde zijn lijden uit in een enorme knal. Een botsing 
dus. De achteruit vloog aan diggelen, en 4 nekken werden op stabiliteit getest. Formulieren 
invullen, kijken of de Peugeot nog rijvaardig was, even bijkomen en verder naar Kessel waar 
we dus rijkelijk laat arriveerden. Geen ideale wedstrijdvoorbereiding dus, maar helaas is de 
chauffeur van de bestelbus geen lid van ons team en heeft het weinig zin hem hierop aan te 
spreken. 

Kessel startte pittig, wij niet, maar niemand raakt daarvan nog in de stress want wij dieselen 
altijd zo een beetje richting einde 1e set om dan pas te stomen. Dat gebeurde dus nu ook en 
Kessel werd het spelen onmogelijk gemaakt door perfect serveren en zo bogen we een 15-10 
achterstand om in een 25-20 setwinst. Het talrijke publiek dat zich de hele wedstrijd  fanatiek 
maar sportief gedroeg viel stil. 

De 2e set was loeispannend, voortdurende gelijk open het had beide kanten op gekund. 
Achteraf lag in die set de sleutel tot de winst blijkbaar, Kessel pakte met constant en stevig 
aanvalsspel de set met 25-22 en zette dit voort in set 3 en 4. Zij konden een constant 
behoorlijk tot goed niveau vasthouden, spelen snel, goed gevarieerd met aanvallers die ook 
met hoge "nood"ballen wat kunnen en het is dus erg moeilijk hun spel te ontregelen. Wij 
zakten iets af in niveau en konden niet meer volgen en zo was via 25-21 en 25-18 de 
verdiende 3-1 voor Kessel daar en nu is wel duidelijk dat zij 1 zijn en wij 2. Felicitaties voor 
een terechte kampioen die gewoon beter was dan ons. Wellicht tot volgend jaar want 
welingelichte bronnen wisten te melden dat er een aantal terugtrekkers zijn waardoor de PD 
overbodig zou zijn maar dat zien we later wel. 

De terugreis verliep zonder incidenten en nog redelijk comfortabel ook omdat de 
achterruitverwarming ingeschakeld was tegen de kou of hebben we het fenomeen 
turbulentiekachel uitgevonden, oftewel van voren heet is van achter warm? Tom zal aan deze 
slotzin zeker een eigen interpretatie geven. 

Verslag Vc Kessel 

Heren 1 na moeizame winst in topper op drempel kampioenschap 
 

Direct na de carnaval stond er voor de Kesselse heren de heuse topper in eigen huis tegen 
Vludoc ’98 uit Nuth op het programma. De tegenstander en VC Kessel staan een straatlengte 
voor de rest op de ranglijst en de wedstrijd van deze zaterdag zou de ‘vorentscheiding’ zoals 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7148HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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de Duitsers dat zo mooi zeggen voor het kampioenschap kunnen zijn. Met enige vertraging 
door uitloop van de spannende wedstrijd van Dames 4 en een ongelukkige reis van de heren 
van Vludoc naar Kessel kon de topper in de eerste klasse dan toch beginnen. 
 
Voor goed gevulde tribunes, waarvan de nodige ondersteuning kwam, begonnen beide teams 
wat aarzelend aan de wedstrijd. Het team van trainer/coach Jan Frings kon het initiatief nemen 
en ook een minimale voorsprong ondanks de foutjes die her en der in het spel slopen. Echter 
aan het einde van de set werd de foutenlast aan Kesselse zijde nog groter en de gasten 
profiteerde dankbaar. VC Kessel kreeg de service van Vludoc niet onder controle en kon zo 
zelden direct de side-out scoren. En zo kon de nummer 2 van de ranglijst de eerste set naar 
zich toe trekken en daarmee VC Kessel de 4e set dit seizoen in eigen huis ontnemen. 
De Kesselse heren beseften zich ter dege dat het beter moest. Of de spanning te groot was, is 
moeilijk te zeggen, maar duidelijk was dat het Kesselse team vandaag niet in haar beste doen 
was. Vanaf de tweede set werd er wel met iets meer overtuiging gespeeld en meer dan in de 
eerste set gestreden voor iedere bal. De passing bleef niet optimaal, maar werd gaandeweg 
wel duidelijk beter, waardoor er meer en meer wel kon worden aangevallen. Waar VC Kessel 
meer kon variëren tussen zijn aanvallers, waren de gasten uit Nuth behoorlijk afhankelijk van 
een tweetal aanvallers om tot score te komen. Het initiatief bleef bij VC Kessel en de Kesselse 
koploper had dan ook bijna continu een kleine voorsprong. De spanning bleef echter duidelijk 
voelbaar. Maar steeds op tijd wisten de Kesselse heren tot score te komen, waarbij ook 
geprofiteerd werd van foutservices aan de zijde van Vludoc. Met regelmatige setstanden 
konden na het verlies in de eerste set, de volgende 3 sets worden gewonnen en daarmee de 
wedstrijd. De opluchting aan Kesselse zijde was groot. Zonder groots te spelen was het team 
er toch in geslaagd ook deze zaterdag de winst tegen de direct concurrent in eigen huis te 
houden. Alle supporters dank voor de ondersteuning. 
 
Zoals trainer/coach Jan Frings later ook aan de aanwezige radio kon vertellen, is het 
kampioenschap voor de Kesselse heren nu wel dichtbij. Het verschil van 10 punten met 
Vludoc mag VC Kessel eigenlijk niet meer uit handen geven, maar zo ver is het nog zeker 
niet. Voor Vludoc is er de troost dat het PD-wedstrijden mag spelen en dan ook grote 
promotiekansen heeft en het dan even als VC Kessel bereikt dat alle herenteams dit jaar 
promoveren, zoals ‘opa’ zo mooi wist te melden, tijdens de gezamenlijke sportieve, gezellige 
evaluatie van beide teams na afloop in de Kesselse kantine onder het genot van enkele 
pitchers. 
 
Komend weekeinde zijn de Kesselse heren vrijaf, waarna op 26 maart a.s. naar Maastricht 
wordt gereisd om daar tegen Jokers VC in sporthal De Heeg vanaf 17.00 uur een volgende en 
wellicht definitieve stap naar het kampioenschap te zetten. Of hier de titel daadwerkelijk kan 
worden binnengehaald zal binnenkort duidelijk worden. Houd www.vckessel.nl in de gaten 
voor het laatste nieuws. Maar hoe het ook mogen zijn, de heren zullen ook daar zeker weer 
een alle zeilen moeten bij zetten om de punten mee te nemen naar Kessel. Met de steun van de 
trouwe supporters moet dat ook tegen deze wisselvallige ploeg zeker mogelijk zijn. 
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Vludoc '98 HS 1 ‐ Jokers VC HS 2  (4‐0) 
Verslag Vludoc 

20 punten voor op de beide nummers 3, jokers en Voerendaal. Nu de kans om de 2e plaats 
veilig te stellen tegen jokers, een inhaalwedstrijd omdat we afgelopen zaterdag een verplaatste 
wedstrijd in Kessel hadden en de bond ons 2 wedstrijden tegelijk wilde laten spelen. Soms 
kunnen we veel, maar dat gaat toch echt niet. Jokers dacht waarschijnlijk wel dat ze 2 potten 
moesten spelen vandaag, want ze kwamen met half Maastricht hierheen, de parking was vol, 
de kleedkamer helemaal, en hun opwarmhelft was zo gevuld dat ze nauwelijks konden 
bewegen. Maar ja, lekker tegen mekaar aan, dan wordt je ook warm.  
 
Daar bleek in de 1e set weinig van want Jokers deed eigenlijk niks goed en met 25-11 was het 
1-0. Hoera, de vlaggen uit, Jokers geen bedreiging meer voor de 2e plaats. In set 2 en 3 bleek 
Jokers ons ook niet echt in gevaar te kunnen brengen, ze speelden gewoon 2 klassen minder 
als bij hun thuis toen ze nog wonnen van ons. Set 4 was ook weer een set met groot verschil, 
Edje kreeg op het seteinde een (applaus) vervanging, voor maxi-maag Pim die coach Hein de 
hele 4e set zo bewerkte dat hij de tweebuik echt niet meer naast hem wilde hebben en geen 
andere oplossing wist hem dan maar in het veld te zetten. Al met al een makkelijke 4-0, vorm 
behouden tot de pd en dan toeslaan dus. 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7187HS+2
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Schrijen‐Lippertz VC Voerendaal HS 2 ‐ Vludoc '98 HS 1  (3‐1) 
Verslag Vludoc 

vcv is nummer 3 in onze klasse en staat meer dan 20 punten achter op ons. Dus het ging om 
de eer vandaag want die 2e plek was echt wel veilig. Half Kessel (dorp) en heel Kessel (H1) 
zat op de tribune , en zij wilden graag dat vcv 1 set won want dan was Kessel zeker kampioen. 
Wij startten onverwacht goed en het was zo 7-2. vc sloop echter naderbij en het eind van de 
set werd spannend, door wat slordigheden ging de set toch naar vcv. In de 2e set eenzelfde 
beeld en via 25-23 en 26-24 was het 2-0. Over en uit voor plaats 1, Kessel blij en in de 
kantine en wij verder spartelen tegen vcv in een redelijk hete en erg naar chloor stinkende hal. 
Als ik dinsdag rode ogen heb is dat niet omdat we verloren hebben maar gewoon 
chloorvergiftiging die nog niet verdwenen is. Het was allemaal niet goed vandaag, ook niet 
dramatisch slecht maar net wel wat ondermaats, zo een zomerdag met 16 graden en veel 
bewolking maar net wel droog. De 3e set was nog voor ons maar de 4e werd weer net 
verloren. Vooruitbouwend naar de toekomst was het advies van Hein in set 4 en dat deden we 
dan ook, de toekomst lag in de kantine waar nog een balletje werd opgegooid over de 
wedstrijd, met wel een mooi uitzicht aan de linkerflank en de conclusie was dat met een 
overigens prima scheids vcv verdiend gewonnen had. Er gebeurt niet elke zaterdag wat dus 
een verslag kan ook wel eens kort zijn.  

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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Oikos HS 1 ‐ Vludoc '98 HS 1  (1‐3) 
Verslag Vludoc 

daar is tie dan, Huub, een zonnige visie op de laatste reguliere competitiewedstrijd. Met 6 
man gingen we naar Roermond, en Hein (als 7e), was zich al aan het warmlopen omdat de 3 
van het Heuvelland de hal niet konden vinden. Die was goed verstopt in Maasniel, een stukje 
apart Roermond binnen Roermond, zal wel ooit een apart dorpje zijn geweest maar nu 
geannexeerd door de bisschopsstad. Uiteindelijk dan toch de intocht der gladiatoren en zien of 
we van de enige ploeg die met 3-2 in Kessel wist te winnen, konden winnen. Coach Hein 
Abraracourcix bracht in het veld: Ruud Hoefnix, de hard slaande smid. Tom Casinovix, altijd 
in voor alles wat met dames te maken heeft. Pim Tweebuikix, veelzijdig verbaal en rondzijdig 
lichamelijk. Guy Reuix "gank ins beer haole". Huub team capitanix en opperknoteraar geleifd 
door zijn vrienden en gehaat door zijn vijanden. Tot slot, Nestorix opa, normaal in een 
afwijkende kleur trui en met een verbod om het voorveld te betreden (dat scheelt weer een 
paar vierkante meters want volgens Ruud Hoefnix staat zijn rollatorbatterij altijd op standje 
schildpad), maar vandaag als instant schakelstation omdat Rode Tim afwezig was. Voor de 
warming up was dat trage tempo al vast niet erg, want buiten was het warm en binnen nog 
warmer. We begonnen goed en met degelijk spel was de 1e set zo binnen met 25-21. Set 2 
bleef goed, wat gekke foutjes en verwarring over de opstelling lieten Oikos nog op 23-23 
komen, maar met een bal door het midden en een bal op buiten via het blok 20 cm uit was het 
toch 2-0 voor ons. Set 3 was helemaal niks, de warmte eiste zijn tol bij met name Huub die zo 
buiten adem was dat hij niet eens meer kon knoteren. In set 4 was dan ook het enige doel om 
te winnen, niet om te winnen maar om geen 5e te moeten spelen. Wat niemand echt voor 
mogelijk hield, gebeurde toch, want ook bij Oikos begonnen er een paar moeilijk te kijken en 
was het beste weggesmolten, en via een degelijke 25-18 was de 3-1 daar. Volgende week het 
echte slot van een seizoen de Vludoc Galliërs op jacht naar everzwijnen, of wordt het een 
beetje peterselie? 
 

http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7157HS+1
http://competitie.nevobo.nl/zuid-oost/team/7189HS+1
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Uitslagen en Stand na alle verslagen 
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Matrix Heren 1e Klasse C 
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Promotie/Degradatiewedstrijden in Meerlo 
Programma: 

 

 

Verslag Vludoc 

Vandaag de grote dag waarvan al weken bekend was dat hij zou komen. Dat geldt voor elke 
dag, maar voor vandaag specifiek was het erop of eronder, de PD wedstrijden voor Vludoc H1 
waar we het ticket al heel lang voor hadden, want de 2e plek in de 1e klasse hadden we al lang 
veilig gesteld. 
 
Met man en macht probeerde men ons te verhinderen te arriveren in Meerlo. Eerst werden er 
plotse werkzaamheden op de A2 gefingeerd, een wegreparatie van een weg die helemaal niet 
kapot was, waardoor we in een file terecht kwamen en na een uur was de schrijver hiervan en 
chauffeur van vandaag 12 km van huis. Per auto toch echt , lopen was zowat even snel. 
Eindelijk uit de file en in Noord Limburg haalden de Goden alles uit de kast om ons te doen 
stranden. Een tegemoetkomende tractor op een eenbaansweg gaf richting aan naar links, niet 
met knipperlicht maar met een enorm uitsteeksel, een soort reuze kantjesknipper kwam als 
een slagboom opeens op onze weghelft zakken. De rem van de C3 (prima in orde dus, wie 
koopt hem, wie het eerst komt het eerst maalt..), opa die wakker was (ja Ruud, en zelfs 
adequaat reageerde) en een stukje berm gaven ons de kans de tractor met slagboom te laten 
passeren en dan weer onze weg te vervolgen. Half 1 de kleedkamer in, boterhammetje erin 
gepropt (in onze magen dus, niet in de kleedkamer want zo groot waren onze broodjes nou 
ook weer niet) en toen het veld in. Een stugge start met te veel fouten koste ons de 1e set tgen 
Activia. In set 2 ging het gelijk op maar het bleef stroef, we hingen tegen ons normale niveau 
aan maar konden net de juiste versnelling niet vinden. Met 25-23 ging ook set 2 verloren 
waarbij vooral het lange blok van Activia moeilijk te passeren was. 
 
Tegen buur Heerlen begonnen we beter en waren er winstkansen in beide sets, maar 25-23 en 
30-28 was het resultaat in het voordeel van Heerlen. In elk geval gewerkt aan ons doelsaldo 
maar wel nog 0 punten. Tegen de andere promotieklasser, Athos uit Sevenum met de lelijkste 
shirts van allemaal, een soort bleek paars of vuil rosé al naargelang het wasprogramma wat 
het laatst gebruikt was, serveerden we sterk en vielen goed aan al was het toch veel hoog voor 
de pot. En viola, ons eerste setje was daar met 25-22.  
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Het vervolg was duidelijk minder, binnen no time met 10-3 achter. Echt spannend werd die 
set niet meer, 25-20 verlies. De laatste partij om de felbegeerde 4e plek tegen van Tartwijk 
bleek onze tegenstander opmerkelijk genoeg trager dan ons in de verdediging maar bij 
standaard ballen stonden ze wel goed opgesteld. Gelukkig speelden we die 1e set niet veel 
standaard ballen, veel touche uit, we hadden aardig wat in onze verdediging en froemelden 
nog flink wat ballen erover.  
 
Voeg dan ook enkele goede aanvallen toe en met 25-19 kwam er een duidelijke setwinst. De 
rekenmeesters waren al aan het tellen en doen dat nu nog, want set 2 was met 25-21 voor van 
Tartwijk en zij hadden net als wij 2 wedstrijdpunten. Ons doelsaldo (zie boven) en onderling 
resultaat was net wat beter dus plaats 4 zal wel gelukt zijn. Al met al was het net iets te veel 
net niet, en met die tractor was dat goed, maar met het volley was dat net niet (alweer) 
genoeg. In onze beste competitieperiode zouden we zeker enkele sets meer gewonnen hebben 
maar het gaat zoals het (net niet) gaat. Het zou niet de 1e keer zijn dat er 4 op 5 ploegen toch 
promoveren wegens andere terugtrekkende ploegen maar dat zullen we moeten afwachten. 
Alle supporters hartelijk dank, want ook voor hen was het file en een lange dag, sjiek dat 
jullie er waren. Als Gitek ons per se wil feteren zijn jullie bij deze ook uitgenodigd.  
 
Verslag VCH Heerlen 

Vandaag reizen we met 11 spelers naar Meerlo, waar we pd-tjes spelen.  Behalve onze eigen 8 
spelers (Daniel, Jo, Jos, Marcel, Tim, TomB, TomC en TomP) hebben we ook drie spelers 
van het tweede (Jeroen, Micha en Paul).  We spelen in een poule van 5 teams en de bovenste 
twee spelen volgend jaar promotieklasse.  De vraag is of we het net zo goed doen als onze 
dames twee jaar geleden in dezelfde sporthal ... 
 
Wij (VCH) spelen eerst tegen VCH, om precies te zijn: tegen Van Tartwijk/VCH.  Met 
Marcel als spelverdeler, Jos en Tim als passer-lopers, Daniel en Jo op het midden, Micha op 
de diagonaal en Paul als libero verliezen we eerst drie punten, maar pakken daarna vrij 
gemakkelijk punten tot een maximale voorsprong van 10.  Ondertussen merken we dat de 
eerste scheids wel erg strak fluit en geen commentaar wil.  Uiteindelijk winnen we de set met 
25-19.  Lekker, ons eerste punt is binnen.  In de tweede set gaat het wat meer gelijk op, 
waardoor beide coaches time-outs nemen en de tegenpartij verhit raakt en tegen een gele kaart 
oploopt.  We winnen wel met 25-22 en nemen daarmee een grote stap richting handhaving, 
omdat de wedstrijd ernaast in 1-1 is geëindigd. 
 
Na een wedstrijdronde pauze spelen we tegen onze buren uit Nuth, Vludoc.  De scheids van 
deze wedstrijd is tevens een coach van Athos in onze pd-poule, een ongewenste 
belangenverstrengeling, waar ik ook tegen protesteer tegen de scheids zelf en tegen de 
wedstrijdleiding.  Omdat we Vludoc goed kennen, weten we dat er veel wordt gebruld door 
het net en gaan we dit zelf ook imiteren.  Zij scoren opvallend veel via ons blok, terwijl verder 
het scoreverloop wisselt.  In de twee sets worden maar liefst 8 time-outs genomen, het 
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maximale aantal.  In de eerste set trekken wij aan het langste eind met 25-23.  In de tweede set 
laat ik Jeroen spelen op de plek van Jos, heb ik diverse keren het gevoel dat de scheids tegen 
ons fluit (in het voordeel van Athos) en winnen we uiteindelijk met 29-27.  Ja het was 
spannend in die tweede set, pffff .... 
Met vier wedstrijdpunten staan we er goed voor als we aantreden tegen Somas/Activia.  We 
beginnen weer met onze basis en we gaan weer gelijk op.  In deze wedstrijd wordt heel wat 
afgelachen, waar ook de tweede scheids aan meedoet.  Op een gegeven moment lachen wij én 
de tegenstanders telkens als we via de handjes scoren of weer een killblok zetten.  Het 
vervelende is dat ik vandaag rondloop met kiespijn en een dikke wang, waardoor lachen pijn 
doet.  In deze gezellige wedstrijd voer ik op 15-15 een dubbele wissel uit (Tom Beckers en 
Tom Pouls erin) en wissel ik ook Tim voor Jeroen.  Dat pakt goed uit, want we winnen met 
22-25.  Ik laat Jeroen staan in de tweede set en die set is telkens close.  Aan het einde krijgt 
Somas Activia als eerste setpoint en onze Jeroen slaat een bal ingehouden in de rechtdoor op 
de lijn, waardoor we het setpunt overleven en even later winnen met 26-28.  Ja, alweer 
spannend. 
 
Met 6 punten uit 3 wedstrijden is onze doelstelling bereikt, we worden namelijk eerste of 
tweede vandaag en handhaven ons dus in de promotieklasse.  In de wedstrijd tegen Athos 
spelen we dus zonder enige druk.  Ik breng Tom Coenen in het team op de diagonaal.  Bij een 
achterstand van 17-15 voer ik een dubbele wissel uit (Tom en Tom voor Tom en Marcel) en 
daarmee winnen we een spannend uiteinde met 27-29.  We zijn dan al dagkampioen en ik zet 
voor de laatste set een ander team in het veld: Tom Pouls als spelverdeler, Micha en Jo op het 
midden, Jeroen en Tom Coenen buiten, Tom Beckers in de diagonaal en Paul als libero.  Ook 
nu gaat het gelijk op en verliezen we uiteindelijk deze set met 26-24. 
 
Alles bij elkaar opgeteld hebben we vandaag 7 punten gehaald, Athos 5, Somas Activia 4, 
Vludoc en Van Tartwijk allebei 2.  Athos en wij handhaven ons dus in de promotieklasse en 
alledrie de eerste-klasse-teams moeten afwachten of ze mogen opvullen. 
 
Verslag Van Tartwijk/VCH 

Van Tartwijk/VCH heren 1 trad zaterdag met een gehavend team aan om kans te maken op 
promotie. Samen met 4 andere teams strijden ze om 2 plaatsen in de promotie klassen. Elke 
wedstrijd bestaat uit 2 sets. 
 
In hun eerste wedstrijd stond VC Heerlen op het programma. VC Heerlen beschikte over een 
brede selectie. Bij Van Tartwijk/ VCH werden twee basisspelers Joachim van Liempd en 
Tommy Kamps gespaard, beide wegens rugklachten. Van Tartwijk deed in de eerste set niet 
onder aan de niveau van VC Heerlen, welke speelde tegen degradatie. Echter wist Van 
Tartwijk het niveau niet vast te houden. De eerste set werd verloren met 25-20. Ook in de 
tweede set wist Van Tartwijk nipt te verliezen met 25-22. 
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Aan VC Athos uit Sevenum vond Van Tartwijk hun tweede tegenstander. In de eerste set 
liepen de Schijndelse heren achter de feiten aan. De set werd met 25-17 verloren. De tweede 
set leek een prooi te worden voor Van Tartwijk. Echter werd deze set nipt verloren met 25-23. 
Het eerste punt werd door Van Tartwijk behaald in hun wedstrijd tegen Somas Activia uit St-
Antonis (1-1). De laatste wedstrijd tegen Vludoc uit Nuth eindigde ook in een verdiend 
gelijkspel (25-20; 22-25). 
 
Door dit resultaat eindigde Van Tartwijk op een gedeelde 4e plaats. Hiermee blijven ze 
volgend seizoen in de eerste klasse spelen. 
 
Verslag Somas/Activia  

Zaterdag 16 april in Meerlo speelde Heren 1 vier wedstrijden tegen Limburgse ploegen: de 
eerste twee teams zouden volgend seizoen in de promotieklasse spelen. Na twee gelijke 
spelen en een winstpartij zat Somas Activia op koers. Maar na verlies tegen de sterkste ploeg, 
VCH, was dit team al zeker van promotie. Zij speelden hun laatste wedstrijd tegen Athos niet 
meer op volle kracht. Daardoor werd Athos uit Sevenum tweede en Somas Activia derde. Dit 
gecombineerd met het feit dat Somas Activia de verloren set tegen Athos te danken had aan 
de scheidsrechter (nota bene een Athos coach) en Somas Activia als enige team vier 
wedstrijden achter elkaar moest spelen, maakte het wel een beetje zuur. Het wachten is nu op 
een ploeg die zich terugtrekt, zodat de Sint-Tunnisse heren als eerste het gat kunnen opvullen. 
De eerste tekenen daarvoor zijn er al uit Gemert en Liessel. 
 
Verslag VC Athos ‘70  

Het seizoen was toch nog niet helemaal voorbij. Zoals de laatste jaren meer gebruikelijk als 
uitzonderlijk is doen wij altijd nog een tournooi na het seizoen. Niet lekker in het gras met een 
slecht bandje in een tent. Maar een heus PD tournooi georganiseerd door de volleybal bond 
van ons landje, we blijven die uitnodiging maar krijgen...Trouw als we zijn komen komen we 
gewoon weer opdraven. Dat de bond niet heel goed in plannen is dat moet ook elk jaar 
opnieuw blijken. 
 
Dit jaar zijn ze vergeten rekening te houden met Wellie zijn laatste voorbereiding voor de 
bruiloft, Mathijs zijn zakenreis en mijn eigen fysieke gesteldheid, met een officiele oproep 
aan H2 tot gevolg. Hier werd met de Mars als beloning in het vooruitzicht dan ook gretig op 
ingegaan. Vanaf westrijd 1 waren Peter, Tjeerd en Dennis mede van de partij en voor 
wedstrijd 3 en 4 kwamen Rob en Paul nog even meedoen. Omdat Roger alleen maar wedstrijd 
3 en 4 kon coachen heeft Huub die toch aanwezig was om te fluiten het coachen van wedstrijd 
2 voor zijn rekening genomen; geen enkel conflict in belangen voor wie zich daar zorgen om 
maakt. 
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Met het onbijt nog maar half verteerd begin de eerste wedstrijd tegen Activia (verder 
aangeduid met ‘de rode’) al om 12.00 uur (!). De eerste set begon wat moeizaam, maar we 
kwamen een paar punten op voorsprong. Deze gaven we ook net zo makkelijk weer weg en 
we kwamen op een achterstand die we niet meer weg werkten: 19-25 voor de rode. De 2e set 
moest er verandering komen. Weer ging het gelijk op, kwamen we op een voorsprong 
(dezelfde als in de eerste set ) en begon het weer moeizaam te gaan. Het eerste lapje tape was 
nodig om een omgeslagen duim nagel te compenseren. Nu  lieten we de rode niet weg lopen 
en met een omgeslagen duim trokken we nu wel aan het langste eind: 26-24 voor ons. Eerste 
punt binnen. 
 
Even een tussendoortje; we spelen elke wedstrijd gewoon 2 sets, om het aantal sets nog een 
beetje acceptabel te houden. 
 
Met een compleet rol tape om de duim op naar wedstrijd 2: Van Tartwijk/ VCH (de groene). 
Met Huub aan het roer begonnen we tegen het team dat al na de eerste wedstrijd 
gebombardeerd was tot de potentiele laatste plaatshouder. Peter ging setuppen zodat mijn 
maag en duim een beetje konden bijkomen. De eerste set verliep te makkelijk, zo’n beetje 
alles lukte inclusief een heus nekje tussendoor en al snel stond de eindstand op het telbord: 
17-25 voor ons. Punt nummer 2. De 2e set is dan problemen op je afroepen, zoals gewoonlijk. 
Lang ging het gelijk op. Hoeijjjjj kreeg even een tijdje rust om de rug en alle aansluitende 
botten en spieren een beetje te sparen en Dennis mocht aan de bak. Tot ergens in de 20 ging 
het gelijk op. Gewoon omdat het zo hoord na een te makkelijk gewonnen eerste set. Het 
verschil werd gemaakt toen wij aan het einde relatief rustig bleven en de groene door wat 
spanning steekjes liet vallen: 23-25 voor de paarse (dat zijn wij natuurlijk). 3 punkten. 
 
Wedstrijd 3 met alle mogelijke plekjes bezet op het spelslijstje tegen Vludoc (de donker 
blauwe). Een stroef begin na anderhalf uur rust gehad te hebben. Het kwam niet op gang. 
Roger wisselde zich nog even in om wat te forceren en even leek het erop dat de achterstand 
nog weg te werken viel, maar het was te laat. De eerste set ging met 25-22 naar de donker 
blauwe. De 2e set moet het dan gebeuren, hier 2 punten laten liggen zou het allemaal wel heel 
spannend maken. Dus gingen we aan de bak. Een stuk beter dit keer en zetten de donker 
blauwe goed vast. Deze set eindigde dan ook in een overwinning voor ons: 18-25. numero 4. 
 
Even tijd voor een tussenstandje (Mijn excuses aan het Klokske voor de lengte van dit 
verhaal, maar het zijn dan ook 4 wedstrijden...). Heerlen (licht blauw) had alles tot dit punt 
gewonnen: 6 puntjes en was dus al zeker van handhaving. De rode hadden tegen groen 1-1 
gespeeld en een kostbaar punt laten liggen. Met hun overwinning op donkerblauw en geen 
wedstrijden meer te gaan komen ze op 4 punten. Donkerblauw en groen hadden beide een 
totaal van 1 gespaard en mochten nog voor de eer tegen elkaar spelen. Wij hadden er ook 4, 
maar omdat rood tegen ons 49 punten had tegen 45 van ons zouden zij op onderling resultaat 
boven ons eindigen. Oftwel; de laatste wedstrijd moest nog een punt gepakt worden. 
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De laatste wedstrijd even een beetje anders beginnen: Peter weer set uppen, Roel naar de 
buiten en ik mocht diagonaal wat meppen. Met het geluk van de dag sprong er bij de eerste 
aanval een andertje in mijn wijsvinger en zo was tape nummer 3 geboren. We speelden best 
lekken, maar de lichtblauwe ook. Het ging dan ook lang gelijk op. Aan het einde hadden we 
een klein voorsprongetje, maar de lichtblauwe kwamen terug. Dus werd het spannend. De 
coach van de rode zat op de tribune met een bijpassend hoofd aardig te schreeuwen voor de 
lichtblauwe, tegenover ons eigen publiek: dank voor het komen. De eerste set eindigde op 27-
29 in het voordeel van lichtblauw. Oftewel als we de allerlaatste set van de dag zouden 
winnen dan zouden we gewoon 2e zijn, wat voldoende is voor handhaving. Als we hem 
zouden verliezen zouden we derde zijn omdat de rode 4 puntjes meer tegen ons gemaakt 
hadden... 
 
Dus nog een keer aanzetten, met de voorzitter in de basis dit keer als troef van de dag. We 
pakten dit keer wat eerder een voorsprong, wat de uitspraken van de coach van de rode vanaf 
de tribune niet deden overlopen van vriendelijkheid. We lieten de lichtblauwe terug komen en 
gingen weer op een spannend einde af. Op 25-24 mochten de lichtblauwe serveren en via hun 
eigen blok belande de bal buiten de lijnen en was de laatste set van de dag voor ons. Daarmee 
ook de 2e plaats en handhaving. Chapeau! 
 
Na zo’n verhaal hoord een conclusie: iedereen die er was bedankt. Buiten het resultaat, ik 
denk juist door alle mensen van H2, Huub, Roger en het publiek dat gekomen heb ik in ieder 
geval een ontzettend gezellig leuk tournooi gehad: een leuk dagje Athos! 
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