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VC Limac HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Zaterdag 24 september 2011. Het begin van een nieuw seizoen. Twee nieuwe spelers, een paar oude 

vedetten, ergens nog wat jong talent en zelfs de coach was weer van zolder gehaald. Alles bij elkaar 

dé succesformule om er een geweldig seizoen van te maken. De doelstelling bleek afgelopen dinsdag 

in de teambespreking duidelijk: Top 3 eindigen en een serieuze gooi doen naar het kampioenschap.  

 

Normaal gesproken zou ik hier beginnen met de beschrijving van de eerste set. Het spektakel begon 

echter al tijdens het inslaan. De relatief jonge spelers van Limac hadden moeite met rechtdoor slaan 

wat voor de nodige ophef zorgde. Hoewel ze moeite hadden met mikken, ging het schreeuwen hen 

aardig af. De scheids was daadkrachtig: een officiële waarschuwing voor beide teams nog voordat de 

wedstrijd begonnen was. Zo… het seizoen kon beginnen.  

 

De jonge spelers van Limac kregen door een flinke combinatie aan aanvallen al vrij snel de mond 

gesnoerd in de eerste set. Door de prima passing van onder andere de nieuwe libero Misja kon Tim 

de trukendoos open trekken en kregen de heren van Limac volleybal-les van onze geduchte 

aanvallers: Tom en Koen op het midden, Guy in de diagonaal en  Huub en Edwin op de buitenpositie. 

Er werd zeker tegenstand geboden maar door een hoge reeks eigen fouten aan de kant van Limac 

was het gat al snel geslagen. De set werd uiteindelijk gewonnen met 25-19. 

 

De tweede set verliep moeizamer. De eigen fouten namen aan onze kant toe. De passing verliep 

minder soepel waardoor de aanvallers het lastiger kregen doordat ze voor een twee-mans-blok 

kwamen te staan. Onder andere door het betere tik-werk van Guy en enkele snoei-harde ballen van 

Huub wisten we deze set wel naar ons toe te trekken. De set werd gewonnen met 25-21. 

 

Van de sterke start in de eerste set was in de derde set steeds minder te merken. De stroopwafels en 

dextro-energy tabletten die in de setwisseling naar binnen werden gewerkt hadden niet het 

gewenste effect. De eigen fouten namen nog verder toe. Daarbij werd de blokkering van Limac 

steeds sterker. De spelers van Limac bleken flink geoefend te hebben op een imitatie van de spelers 

van Sittardia waarbij de bal uitgegraven wordt na een ‘killing block’. Dit trucje mocht steeds vaker 

worden opgevoerd. Ondanks de vele onnodige fouten ging de stand gelijk op. Tegen het eind van de 

set mocht ik (Wouter) mijn eerste speelminuten maken. Hoewel de setups best lekker vielen is er 

nog veel afstemming nodig met de middenaanval. Tim was nodig om de set binnen te halen. Met een 

zinderende 25-27 werd de set alsnog binnen gehaald.  

 

In de vierde set was het kruit verschoten. De pass belandde meer tegen de muur en direct op de 

grond dan bij de spelverdeler. De aanvallers kwamen niet meer langs de blokkering en we werden 

continue in de verdediging geduwd. Hoewel we tegen het eind van de set nog enigszins terug 

kwamen was het gat veel te groot om nog terug te kunnen komen. De vierde set werd dan ook 

verloren met 25-19. 
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Een mooie overwinning tegen een geduchte tegenstander. Ons spel kan zeker nog beter en heeft 

vooral nog veel afstemming nodig. Genoeg te doen op de komende trainingen. Volgende week is de 

eerste thuiswedstrijd tegen VC Maasdal en we zijn zeker van plan hier alle punten te pakken. Alle 

supporters zijn dan ook van harte welkom! 
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Vludoc '98 HS 1 - VC Maasdal HS 1  (3-2) 

Verslag Vludoc 

Donderdagavond 29 september gaat, terwijl ik aan het tuinieren ben, de telefoon.  ‘Papa, Huub van 

het follieje heeft gebeld’ roept onze dochter en brengt me de telefoon. Nog voordat ik hem terug kan 

bellen gaat de telefoon een tweede keer en ook nu is het Huub. Afgelopen week nog (bijna) unaniem 

herkozen als aanvoerder legt hij zijn probleem aan mij voor. “Ik moest een lijstje maken voor het 

schrijven van de wedstrijdverslagen, maar dat is er nog niet van gekomen. Zou jij dat voor komende 

wedstrijd willen doen?” Natuurlijk stem ik hiermee in. Nu hoor ik sommigen van jullie denken dat 

Huub dat ook voor die ene keer zelf had kunnen doen, maar dat kan dus niet en wel om het 

volgende. Huub zal de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan…….. ik geef jullie de tijd om van de schrik 

bij te komen……… 

• Blessure? Nee, want dan zou hij toch gewoon komen kijken. 

• Geen oppas? Nee, want dan had hij Hein wel gezegd dat die thuis moest blijven. 

• Bruiloft? Nee, hij is nog steeds niet gevraagd. 

Het ligt nogal gevoelig, maar Huub is door vrienden (die zoek je zelf uit) meegesleurd naar München. 

Met veel tegenzin wordt hij geacht mee te doen aan het leegdrinken van bakken bier en het gluren in 

diepe decolletés. Hij en zijn vrienden hebben beloofd dat dit de laatste keer zal zijn. (tenminste ik 

dacht dat die belofte is gedaan) 

Inmiddels is het in mijn verhaal zaterdag. De tribune puilt om 17.00 uit. In de kantine worden we 

door de kledingcommissie opgewacht en in het nieuw gestoken. Ook al is het buiten ruim 25 graden  

(de vierde mooie zaterdag op rij) binnen showen we de nieuwe kleding direct aan het ….. Nee, niet 

aan het publiek, want dat is direct na de wedstrijd van Dames 2 vertrokken. Dat scheelt een hoop 

druk. Gedurende de wedstrijd komen wel nog een aantal mensen kijken, maar vergeten helaas mee 

te doen aan ons hop, hop……. (toch bedankt!) 

Vandaag stond de wedstrijd Vludoc H1 – VC Maasdal H1 op het programma. In de 

wedstrijdbespreking hebben we het uitvoerig over hun lange speler die van achter de drie scoort. 

Niet alleen van achter de drie trouwens. Alles is bekend van de tegenstander, maar als er een goed 

team staat heb je met al die kennis nog niet gewonnen natuurlijk dus we starten bij 0- 0. Het is een 

prachtige set waarin wij toch gewoon beter zijn en volgens Maasdal dan al de scheids mee hebben 

(25-21). In de tweede set gebeurd wat wel vaker bij ons het geval is. Een korte periode waarin er een 

aantal dingen niet helemaal vlekkeloos verlopen en we lopen achter de feiten aan (21-25). Na een 

goed gesprek met uzze coach trekken we de derde set naar ons toe, maar het was wel flink met de 

billen knijpen (26-24). In de vierde set staat er veel op het spel. Het is warm, we willen Huub laten 

zien dat het ook zonder hem kan en toch gaat het fout. Ondanks alle hulp die we van de scheids 

krijgen* lukt het niet om de wedstrijd  te beslissen, nog niet (22-25).  
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Bij de stand van 14- 21(?) zie ik uzze coach ineens iets vreemds doen. Hij gaat op de bank zitten trekt 

een cape met allerlei sterren en een maan aan en zet een zwarte hoed op. In zijn notitie blok blijkt 

niet alleen een pen, maar ook een toverstafje te zitten. Hij tovert een andere opstelling uit de hoge 

hoed waarmee hij iedereen verbaast. Edje Dreamer wordt naar de kant gehaald en dat terwijl hij heel 

goed speelde vandaag. Wouter werd in de spelverdeling gegooid en Tim de hoek op geslingerd. Als 

dat maar goed gaat, maar het ging super. Ik denk dat het de mooiste set van de wedstrijd was. Die 

lange van de tegenpartij scoorde niet meer, de pass kwam weer lekker en de bal viel vaker bij hun op 

de grond dan bij ons (15-11). 

Een aantal zaken dient nog apart genoemd te worden: 

• Zo was de scheids echt niet omgekocht met een krat bier zoals die lange van Maasdal de 

scheids al eens vroeg. 

• Vinden we het toch leuk als Huub dinsdag gewoon weer komt. 

• Heb ik achterhaald wat Edje tegen die lange van Maasdal zei waarop die weer een **** off 

gebaar maakte.  

• Heeft Ruudje nu al het punt van het seizoen gescoord (wegstappen voor de bal die dan toch 

nog op de rug valt). 

• Had ik al geschreven dat ik eigenlijk de beste was vanavond? (traditie van vorig seizoen, 

schrijver heeft goed gespeeld) 

• De nieuwe trainingspakken mogen pas volgende week gewassen worden. 

Tot volgende week en scheids speciaal voor u en voor u collega van vorige week (toch goed dat ze er 

elke week gewoon weer gaan zitten en onze frustratie van de hele week  weer over zich heen krijgen 

en dit begrijpen en afzien van die kaarten) een fijne zondag gewenst. 
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Oikos HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Na de 3-2 overwinning van vorige week reisden we, afgelopen zaterdag, voor het eerst met een 

complete selectie, af naar Roermond voor een nieuwe wedstrijd met nieuwe kansen tegen Oikos.  

Oikos, dat dit seizoen versterkt is met 2 spelers met 1
e
 divisie ervaring, liet in de eerste set direct 

vanaf het begin hun sterkste kant zien: de buitenaanval. Het kostte ons enkele punten om hier wat 

meer grip op te krijgen, waardoor we, in combinatie met wat eigen fouten, toch tegen een 

achterstand aankeken. Door enkele goede acties aan eigen kant en wat foutjes van Oikos werd het 

toch spannend aan het eind, maar trokken we helaas aan het kortste eind: 25-23. 

Na wat bekomen te zijn van de tik in de eerste set begonnen we vol goede moed aan de tweede set. 

Helaas mocht het harde werken van het hele team niet baten, want door een aantal series 

persoonlijke fouten aan onze kant kon Oikos een voorsprong nemen die ze niet meer afgaven: 25-17. 

In de 3
e
 set paste Hein zijn vorige week zo succesvolle wissel toe door Tim als buitenaanvaller in te 

zetten. We waren erop gebrand om eindelijk een set te pakken. Dat lieten we direct zien door veel 

minder fouten te maken en een paar goede rally’s te winnen. Uiteindelijk resulteerde dat in een 17-

21 voorsprong, waardoor de setwinst dichterbij kwam. Echter door een nog onbekende reden sloeg 

de set om en door een serie van 6 eigen fouten kon Oikos deze achterstand ombuigen in een 23-21 

voorsprong. Na een korte opleving konden we nog terugkomen tot 24-24. Maar toch konden we ook 

deze set niet omzetten in de zo gewilde winst. Het resultaat: 26-24. 

Aan het begin van de vierde set moesten we bijkomen van weer een verloren set en keken we al snel 

tegen een achterstand van 2/3 punten aan. Bij een aantal spelers (waaronder de schrijver van dit 

verslag) begon de vermoeidheid toe te slaan. Maar gedurende deze set hervatten we ons als team 

goed en scoorden we een aantal keer verschillende punten op rij. Echter, door ook wat persoonlijke 

fouten ging de strijd gelijk op en op een stand van 19-21 leek het er echt op dat we eindelijk die set 

zouden gaan pakken. Maar ook deze set kreeg een wending. Door een aantal discutabele 

beslissingen van de scheidsrechter en een, volgens Hein onterecht, niet gegeven gele kaart  na een 

afgewezen verzoek voor een derde time out aan Oikos, sloeg de stemming in de wedstrijd om en was 

het Oikos die profiteerde: 25-23. 

Eindconclusie: ondanks keihard werken, maar vanwege teveel persoonlijke fouten keerden we 

zonder punten terug naar huis. Maar gezien het verloop van deze wedstrijd hadden we het zeker 

verdiend om 1 of 2 sets te winnen. 
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Vludoc '98 HS 1 - Service Apotheken Parkstad/VCL HS 2 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Richard heeft ons nagelaten met een erfenis. Hij zorgde consequent voor de wedstrijdverslagen, nog 

dezelfde dag voor 22:00u. Nu denkt Hub dit opgelost te hebben door het hele collectief om beurten 

te laten schrijven. Tot nu moet ik zeggen dat de geschreven verslagen haast ‘opa’ waardig waren.  

Kanttekening is dat de deadline al niet meer gehaald lijkt te worden en ik lijk me aan te sluiten bij 

deze traditie in wording… 

Hub meent dus ook mij, de ‘dreamer’ opgenomen te moeten hebben in de lijst van wedstrijd 

verslaggevers en gaat hier dus zomaar voorbij aan mijn geheel terechte bijnaam. Het verslag zou een 

droom-sequentie worden. Ik heb wel nog wat feiten uit het beknopte verslag van Herman kunnen 

putten: we hebben gewonnen! Met 4-0 zelfs. 

Gelukkig heb ik me ook nog andere zaken kunnen laten influisteren, an sich wel leuke boeiende 

feiten/veronderstellingen: de tegen stander was Landgraaf, er fel op gebrand een deel van zichzelf te 

verslaan. Ze hebben eind vorig seizoen namelijk twee spelers van hun eigen team aan Vludoc 

gedoneerd. Je beste organen moet je niet doneren: je wordt zelf zwakker en de ontvanger sterker. 

Dat leek evenwel niet zo in de eerste set. Tot een punt of 18 ging het gelijk op of stonden we zelfs 

steeds een puntje achter, 25-21 was uiteindelijk de eindstand in ons voordeel. De overige sets 

werden zonder al te veel moeite binnengehaald. 

Flarden van mijn dromen komen nu wel weer boven. Wouter (de gedoneerde hersens, want 

spelverdeler) zou ondanks zijn rol(!?) zijn afgeblokt op een moment in de vierde set dat de wedstrijd 

al lang bepaald was en de jonge jongens van Landgraaf de nederlaag erkenden. Mijn verbazing werd 

geschetst door het feestje wat vervolgens werd gevierd aan de andere kant van het net. Hun doel 

was dan schijnbaar toch bijgesteld om op zijn minst Wouter minimaal een keer te naaien. Het 

‘naaien’ ging Wouter overigens beter af. Haast al zijn tikballen in het centrum raakten rechtstreeks 

de grond. 

Tegen de gedoneerde achillespees (want libero) was niets in te brengen. Hij werd of ontzien of deed 

hetgeen wat van hem verwacht werd. 

Twee derde van de eerste set lang leek onze aanvoerder zijn optreden van vorige week te herhalen. 

Het hielp hem hieraan te herinneren: zijn optreden hierna was wat we van hem verwachtten: ballen 

aan het net afmaken en sterk serveren. Aha, dat moest ik inderdaad nog even kwijt: je smoes dat je 

maar 1 wedstrijd per seizoen mist klopt natuurlijk niet. Ook al ben je dan fysiek aanwezig, vergeet je 

de wedstrijd na München!!! 

Ook Guy excelleerde in hetgeen waarmee hij vorige week de tegenstander de punten in de schoot 

worp. Zijn sprong service zorgde ditmaal voor een positief saldo. Ook ‘peepee.de’ deed alles beter 

dan vorige week en ‘dikke rooje’ was weer oer degelijk op een voor zijn doen recentelijk niet 

gebruikelijke positie. 
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Wat betreft de coach: hij mocht zich ditmaal weer eens op het oude adagium ‘veni vidi vici’ 

beroepen. Daarnaast plaatst hij (onbewust) af en toe een bom, momenteel houdt Tom de ontsteking 

in zijn handen. Zoiets loopt gelukkig meestal met een sisser af. 
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Ledub HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Vandaag trokken de Heren van Vludoc naar het Budelse om een potje te ballen met Ledub. 

Onderweg wordt, zoals algemeen bekend de wereldproblematiek besproken en worden ethische 

vraagstukken geanalyseerd alsof we het over het weer hebben.  

De remmen van de auto kregen nog een laatste test op het moment dat onze jongste telg nog niet in 

de riemen zat. (sorry Wouter). En daar gaan we dan. Op naar Budel. Zoals iedereen weet een eind 

rijden, maar we gaan dan ook voor de winst en dan is natuurlijk geen weg te lang... Aangekomen in 

de sporthal wordt de doelstelling nogmaals door de trainer uitgelegd en valt er een lange, zelf zeer 

lange stilte in de kleedkamer. Iedereen had zijn focus en kwam in balans met zijn innerlijke ik, 

totdat..... Tom klaar was met plassen en de stroom klanken de kleedkamer weer vulde.  

Het klimaat in de hal was lekker, the vibe goed en de tegenstander groot.... Heel groot.  

De eerste set was als vanouds de opstartende diesel die op een gegeven moment goed warm was en 

ging draaien, helaas te laat want nr. 18 en die gasten in het midden van Ledub hadden al zoveel 

ballen langs het blok gerouwsd dat een gapend gat was geslagen, dat niet meer te dichten bleek voor 

Vludoc.  

Uitendelijk werd het kantje wisselen met een set stand van 25-23. De tweede set bleek er toch 

ergens een storing in diezelfde goeddraaiende diesel te zitten, want een ASS WHOOP!! van 25 -12 

was een feit.  

Ozzu Coach bracht een aantal tactische wissels ter vertoning en vol goede moed op naar de 3
e
 set. De 

derde set was in ieder geval beter dan de tweede maar een constante achterstand van 5 punten 

bracht de uiteindelijk stand van deze set op 25-20.  

Set 4 was onze laatste mogelijkheid op wat wraak, maar zelf in deze set was Ledub niet genadig en 

wonnen met 25-19.  

Na de wedstrijd werden er nog wat theorieën losgelaten over dit debacel, maar de conclusie was 

eensgezind, alles ging fout. Pass, aanval, blokkering en verdediging waren gewoon domweg niet zoals 

we dat van onszelf gewend zijn. En natuurlijk de scheidsrechter, die kon alleen maar lachen...........  
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Verslag Ledub 

Vludoc op bezoek bij Heren 2 

Vol goede moed waren de mannen van Vludoc naar Budel gekomen, de hogere eindklassering van 

afgelopen seizoen leek de mannen uit Nuth de beste kaarten te geven. Maar niets was minder waar, 

onze helden moesten de talrijke fans toch ook thuis overtuigen van de nog steeds aanwezige 

kwaliteiten. Het jonge bloed in het team heeft er toe geleid dat de alle mannen tot spectaculaire 

acties in staat zijn, het team uit Panningen had dit al aan den lijve ondervonden.  

Meteen vanaf de start lieten onze helden een stabiel spel zien, Vludoc kon geen grip op de wedstrijd 

krijgen. De fans kregen dan ook waar voor hun geld, het nodige servicegeweld, stabiele pass en 

prachtig verdedigend werk. Voor de aanvallers zat er niets anders op dan de bal keihard af te maken 

in het Vludocse achterveld. Ondanks het goede spel van de libero aan die zijde werd de weerstand 

verder en verder gebroken. De 1e set was nog even spannend maar kwam niet echt in gevaar, de 

voorsprong was voldoende om de 1e set simpel en met winst uit te spelen. Vanaf dat moment werd 

Vludoc de speelbal van het Budelse team, kenners zagen weer een knap staaltje 

demonstratievolleybal met een slachtoffer wat zich toch wel meer van de zaterdag had voorgesteld. 

Na de 3e set werd even afscheid genomen van held Jan en aan Twan de moeilijke taak deze positie 

over te nemen. Maar Twan moet gedacht hebben, als ik een koprol kan maken met de auto van mijn 

zus dan moet ik toch ook de plaats van Jan kunnen innemen, en inderdaad het bleek geen enkel 

probleem. Het team ging voortvarend verder en in deze 4e set werd de ijdele hoop op een puntje 

keihard afgestraft en de 5 volle punten bleven in Budel. 
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Vludoc '98 HS 1 - Revoc/VCB HS 2 (3-2) 

Verslag Vludoc 

Yeah, 3-2 gewonnen!! Nog altijd ongeslagen thuis. 

1
ste

 set was ok en dus gewonnen. 

2
de

 set was bagger en dus verloren. 

3
de

 set stonden we weer aan de goede kant en dus gewonnen 

4
de

 set verkeerde kant en verloren 

5
de

 geëindigd aan de juiste kant en gewonnen 

Oja Nr 4 was het beste vandaag. 

 

Het begon allemaal gisteren avond toen ik in de bios zat bij de 3 musketiers en de woorden van Hein 

door mijn hoofd schoten: we waren zaterdag geen team.  

Nu was het anders, samen yellen, bij elkaar komen na elk punt en één voor allen en allen tegen de 

scheids. We stonden er als team, iig de 1
ste

 3
de

 en 5
de

 set. Over die andere 2 zullen we maar geen 

woorden vuil maken.  

Als opening had onze te langzame middenman (Tom dit keer was jij het) geen blok en scoorde 

meteen, Hoppa! 1-0.  Na wat ups en downs in de set trokken we aan het langste einde en wonnen. 

De tweede set hadden we niets in te brengen en waren blij dat we nog bij de 20 in de buurt kwamen. 

Natuurlijk was dit de schuld van Hein, Uzze Ouwe Coach. Coaches krijgen altijd de schuld want daar 

krijgen ze voor betaald. 

De 3
de

 set ging weer gelijk op en leek de overwinning naar Revoc te gaan, maar Huub had even een 

opleving en scoorde de beslissende punten. Het was 2-1.  

De 4
de

 set leek veel op de 2
de

 set, Huub had zijn kruit verschoten en had even rust nodig. Het midden 

scoorde wel, maar blokkeren was iets wat niet op hun takenlijstje stond vandaag. Helaas 2-2 

Voor het eerst in de geschiedenis (als ik me goed herinner) begon Huub op de bank en dat pakte 

goed uit. We kwamen op voorsprong. Om onze fans wat oe’s en ah’s te bezorgen lieten we Revoc 

nog even terug komen. Wel zorgde we ervoor dat we als eerste de 8 hadden en konden wisselen van 

kant. Toen vonden we het wel welletjes geweest en lieten Revoc een voorsprong opbouwen. Hein 

liet ons toen even weten dat we toch als team moesten werken aan de overwinning de rest van zijn 

gemompel is me niet bijgebleven. We speelde als team de achterstand weg en maakte er een 

spannend einde van. Hoppa! Laatste bal van hun in het net en onze Reu die het winnen de match 

point maakte: 3-2 

Soms was het één voor allen en allen voor het team! 

Bovenstaand verhaal is op waarheid gebaseerd maar bevat ook fictie  
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Jokers VC HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (3-2) 

Verslag Vludoc 

Hoppa alweer 2 punten binnen. 

Vandaag jokers uit altijd lastig. 

Na een stroef begin van de wedstrijd ( niet de eerste keer ) kwamen we te laat aan de gang,dus set 1 

ging net aan onze neus voorbij. 

 

Na een preek van uzze coach  gingen we vol moed het veld in. Na 1 volledige rotatie  25-7 was de set 

alweer voorbij service ,pass ,aanval en set-up waren  allemaal goed niets aan de hand zou je zeggen, 

3-1 kat in het bakkie,maar na een paar wisselingen daalde de  concentratie en het niveau naar 

beneden. Jokers kreeg vleugels en wij liepen achter de feiten aan. Set vier moest dan maar 

gewonnen worden begin van de set leek het erop alsof we weer de boot in gingen maar  we werden 

op tijd wakker en gingen weer scoren en wonnen set 4. 

Set 5 loopt gelijk op en hadden zelf een matchpoint maar helaas niet aan ons besteed en jokers trok 

aan het langste eind. De terechte kampioenen?? En dan nu nog een aantal punten: 

• Dieke roaje  niet tot drie keer toe recht door slaan in het blok doe iets anders, 

• Ruud goed vrij gelopen jammer dat er nog een verdediging is, 

• Huub je pass gaat steeds beter, 

• Guy het gat ligt nog steeds in het centrum, 

• Nr 3 je was de beste  vandaag, 

• Ed de stoopwafels waren weer lekker, 

• Misja  lukt je best aardig alles achterin opeisen, 

• Pim  je  tweede bal is ook deze wedstrijd voor de spelverdeler, 

• Tom  alweer foutloos hou dit vast, de sets als je speelt, 

• Wouter  lekker gespeeld  volgende keer het midden niet vergeten, 

• Uzze coach volgende wedstrijd beter grabbelen in de hoge hoed, 

• Ps Huub ik vond je goed. 
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Vludoc '98 HS 1 - VC Olympia HS 1 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Heerlijk weer een volleybalzaterdag, thuis het kinderfeestje van Jip, 8 schreeuwende kinderen dus ik 

dacht lekker een beetje op tijd weg en even naar onze D2 kijken. Ik rij de parkeerplaats op en 

……..BOEM. Hier kwam een goede moeder met een beetje haast die voor dochter het vergeten 

sportbroekje ging halen. Ze nam de bocht aan de verkeerde kant. Resultaat: Een uur schadeformulier 

invullen. Dus helaas weinig van D2 gezien. Maar ze hebben in ieder geval gewonnen. 

Dan toch onze wedstrijd, de tegenstander VC Olympia was voor ons vrij onbekend. Dit was vroeger 

VC Pansign. Hier hebben we jaren niet meer tegen gespeeld, omdat ze in hogere regionen hebben 

bevonden. Het enige wat ik me kon herinneren van de laatste keer was dat ze onze rekening hebben 

betaald in hun kantine toen het bleek dat we te weinig geld bij ons hadden. Zo gul zouden ze 

vandaag niet zijn. 

We waren in ieder geval op volle oorlogssterkte en hadden nog wat recht te zetten na het debacle 

van afgelopen week. Ook hebben we nog wat hoog te houden, al vanaf het begin van vorig seizoen 

thuis ongeslagen. Dus we waren zeeeer gemotiveerd. 

Dit was dan ook te merken in de eerste 2 sets. Met Dikke Roaje, Gaytje, Casanova, Iceetheur, Huub 

en dreamer in de basis en Jaap als libero en een (voor ons doen) een hele hoge concentratie hebben 

we deze sets steeds voor gestaan en ook duidelijk winnend afgesloten (25-20 en 25-17). De derde set 

verliep eigenlijk ook zo, maar daar moet toch even vermeld worden dat we een aantal zeer 

spectaculaire reddingen hebben gehad (dat doen we vaker) maar ook nog elke keer die rally winnen 

(en dat doen we niet vaker) en hierdoor wonnen we deze set ook met 25-22. 

Laatste set kaWouter erin voor Dikke Roaje en Peepee.de erin voor Casanova. Ook deze set liep 

voortvarend, volgens Edje stonden we zelfs 7 punten los, maar dat kan ik me niet herinneren. Maar 

de klad kwam erin en hadden het iets moeilijker, maar de mooiste bal van de wedstrijd was dan toch 

wel het laatste middenbal op Peepee.de die hem op de 4 meter bij Olympia op de vloer sloeg.  

Setstand 25-23, maar op het formulier staat 26-24 want onze teldames hadden een klein foutje 

gemaakt. 

 

Aantal punten van aandacht: 

• Nr. 4 was weer de beste 

• Pim als je eindelijk mag spelen, blijf dan in het veld. 

• Tim ook jij was goed vandaag 

• Wouter, je br..r heeft goed gefloten…hij mag thuis komen 

• Edje was wakker, de hele wedstrijd 

• ……………had ik al gezegd dan Nr. 4 de beste was. 

• En nog altijd ongeslagen thuis. 
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Vludoc '98 HS 1 - Schrijen-Lippertz VCVoerendaal HS 2 (0-4) 

Verslag Vludoc 

Het is een feit: we hebben de eerste keer thuis verloren! 

Vludoc  Heren 1 tegen Voerendaal  heren 2. 

Vandaag staat weer een thuiswedstrijd op de planning. We hebben dit seizoen en vorig seizoen thuis 

nog niet verloren. Tijdens het inslaan merken we al snel dat dit misschien wel eens de eerste 

wedstrijd kan gaan worden die we thuis gaan verliezen. De aanvallers van Voerendaal slaan de ballen 

regelmatig op de drie of zelfs in de drie. Jordy lukt het zelfs om een paar ballen op de tribune te 

slaan. En deze ballen raken echt eerst ons veld en gaan dan pas de tribune op. Uit ervaring weten we 

dat het goed inslaan van de tegenstander nog niet wil zeggen dat ze dit in de wedstrijd ook laten 

zien.  Vandaag moeten we het jammer genoeg doen zonder onze libero. De pass zal vandaag dus 

hard werken worden.   

 

Tijdens de eerste set merken we al meteen dat we Misja missen. Niet alleen de pass komt een stuk 

minder goed, maar ook de afspraken en duidelijkheid zijn een stuk minder goed dan anders. We 

hebben al meteen in het begin een achterstand van 6 punten. Op het einde van de set weten we nog 

goed terug te komen. Maar zodra Voerendaal boven de 20 is hebben we niets meer in te brengen. 

We komen maar tot 18 punten.  

 

De tweede set pakken we het weer goed op. Maar we beginnen al meteen weer met een erg grote 

achterstand. Tot op het einde van de tweede set blijven we steeds een aantal punten achter staan. 

Helemaal aan het einde van de set probeert Hein nog door twee time-outs vlak achter elkaar te 

nemen de tegenstander uit hun ritme te krijgen. Jammer genoeg lukt dit ook niet en verliezen we 

deze tweede set ook. We hebben in deze set wel 22 punten gemaakt en op het einde van de set 

speelden we zelfs best goed. Dit belooft veel goeds voor de 3
e
 set.  

 

In de 3
e
 set starten we best aardig maar al snel krijgen we de ballen achter elkaar om de oren. In deze 

set hebben we niet veel in te brengen. Ons blok zit heel vaak net er naast en dat straffen de spelers 

van Voerendaal meteen af. We komen maar tot 16 punten. Voerendaal heeft in deze set al twee 

basisspelers lang de kant staan. Dit zou je niet zeggen gezien de uitslag van deze 3
e
 set.  

 

Het is een feit: we hebben de eerste keer thuis verloren nadat we dit seizoen en vorig seizoen alleen 

maar gewonnen hebben. Het enige wat we nu nog kunnen doen is de laatste set winnen. Een nieuwe 

opstelling moet er voor zorgen dat dit gaat lukken. We beginnen goed in de 4
e
 set. We gaan zelfs 

gelijk op. Jammer genoeg houden we dit niet lang vol. De heren van Voerendaal laten zien dat ze veel 

sterker zijn vandaag. In deze laatste 4
e
 set komen we tot de 21 punten. 
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Verder niet onbelangrijk om te vermelden: 

- we kunnen niet zonder onze libero. 

-  nummer 8 was vandaag de beste. 

- Sinterklaas had misschien beter de chocolade pas na de wedstrijd aan heren 1 van Vludoc kunnen 

  geven. Een aantal zakjes waren al leeg voordat de wedstrijd was  begonnen.   

- De cijfers van de nieuwe wedstrijdshirts van heren 1 van Vludoc zitten weer goed vast.  

- Hein hoopt dat we niet nog een keer andere nummers krijgen omdat hij anders alweer nieuwe  

 stickers moet maken voor op het wedstrijd formulier.  

- het voor een aantal heren misschien verstandig is om ook eens twee keer in de week te trainen. 
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ADC HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (3-1) 

Verslag Vludoc 

Jong vs oud, hongerig vs bedeesd, kanaal vsmaas, recht vs meanderend. 

In Overmunthe (Bijna België) krijgt men Jupiler, en snacks van het huis om met de goede zaken te 

beginnen (gastvrouw, zelfs nog los van voorgaande, wat ben jij een moordwijf, jij zou onze kantine 

compleet maken!). 

 

Zo inleidend lijkt het mogelijk ten onrechte dat de reden van ons bezoek, de wedstrijd, allemaal één 

grote ellende was. Het geldt in ieder geval zeker voor de uitslag: 3-1 voor de gasten, H1 ADC. We 

hadden namelijk op een overwinning gehoopt, al was het maar om wedstrijden als tegen leduB en 

Jokers als uitzonderingen weg te kunnen zetten. Helaas, is hier toch sprake van enige continuïteit in 

wanprestatie? 

 

Wanprestatie is een zwaar woord. Echt slecht hebben we natuurlijk ook niet gespeeld. Denk dat we 

wellicht wat minder weerstand verwacht hadden. Het team met de jonge sjneuzels wordt langzaam 

een team van jonge Goden. De jonge talenten van het team zijn mentaal ook aan het harden. 

Desalniettemin is ook het huidige ADC H1 een team welke wij in goeden doen zouden verslaan. Hoe 

ging het dan volgens onze enige eigen toeschouwer Herman?: 

 

“De eerste set werd sterk begonnen en het leek plots of het team in slaap viel. Een goede 

tussensprint gaf weer hoop alleen ADC pakte die set met het kleinst mogelijke verschil. Set twee 

werd zoals vanouds simpelweg goed gewonnen, maar in het derde en vierde bedrijf stapelden vooral 

servicefouten zich op zodat twee keer met 25-23 werd verloren en de winst in Urmond bleef.” 

Inderdaad onnodig veel servicefouten. Enkele zaken moet ik hier aan toe voegen. Set 3 zat de scheids 

ons wel erg tegen. Die kater is in de 4e set misschien wat lang blijven hangen. Ik zal het hier bij laten.  

 

Rest ons de anekdotes: 

- Ruudje was de beste, hoewel traditiegetrouw nr 6 dat zou moeten zijn 

- Coen, wat deed jij in Godsnaam aan dat net? Ik geloof zelfs dat de palen naar elkaar 

toebogen. En de bal was nog niet eens in je buurt!? 

- Guy was in ieder geval beter dan donderdag j.l. 

- Nooit eerder met 7 man in het veld gestaan. Dit zag de scheids dan gelukkig ook niet 

- Hein, het centrum van Urmond/ADC is als het centrum van Geleen: alles wat je erin stopt 

komt niet van de grond en dat is dan toch af en toe prijs ;-) 

- na afloop wordt mij pardoes medegedeeld dat ik de oudste van ons team ben, kater 

compleet. Opa wat hubs tichmichaangedoan!? 

- Ruudje was de beste 

 

Opa dreamer 
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Winterstop maar toch Oud papier (14-12-2011) 

1, 2, 3, 4, hoedje van… PAPIER! 
 

De KNMI had volgens de mobiel van Edwin een regenvrije avond beloofd. Met hier en daar een 

heldere ster zou dit het ideale weer worden om het oud PAPIER van de gemeente Wijnandsrade op 

te halen. Echter schijnt men de vloeistof die deze beruchte woensdagavond uit de lucht viel, toch 

echt regen te noemen. De eerste teleurstelling was een feit.  

 

Eenmaal aangekomen bij/rond/in de vijver van Wijnandsrade bleek ik de enige te zijn. Tom en Hub 

waren al vertrokken met de eerste wagen om de buitenroute te ontdoen van PAPIERlijke 

overschotten. Het wachten was op Edwin en Ruud. Waarbij bekend was dat Edwin iets later zou 

komen. Kletsend met de chauffeur bleek dat ook de chauffeur al de eerste teleurstelling had moeten 

verwerken. “Normaal lopen er toch dames heh”,  klonk het enigszins bedroefd vanaf de 

chauffeursstoel.  

 

Een kwartier later was Edwin ook ter plaatse en kon het ophalen van de binnenring beginnen. De 

oplettende lezer heeft vast gemerkt dat ik Ruud vergeten ben te noemen. Dit gebeurt echter express, 

immers was hij ons die avond ook vergeten. Misschien dat ik hem later nog ergens kort vermeld.  

Het tempo van Edwin en ondergetekende was moordend. Zelfs zo moordend dat de vrachtwagen het 

er moeilijk mee had. De klep haperde en bleef vaak hangen waardoor Edwin genoeg tijd had om af 

en toe een sigaretje te doen in de tijd dat de chauffeur weer eens vloekend zijn wagen op gang 

probeerde te krijgen.  

 

Als onbekende in Wijnandsrade zijn mij enkele dingen opgevallen. Allereerst dat de woningprijs in 

Wijnandsrade extreem laag moet liggen of dat dit een tweede versie van ’T Gooi aan het worden is. 

Wat een kasten van huizen! Sinterklaas heeft daarbij enkele woningen voorzien van 42 inch 

plasmaschermen. Een niet nader te noemen persoon was daarvan niet echt onder de indruk. Ten 

tweede is mij duidelijk geworden hoe WIJN-andsrade aan zijn naam is gekomen. Wat kunnen die 

mensen wijn zuipen! Met een gemiddelde van 4 dozen (waar ieder 6 flessen in passen) per huis, 

doen de bewoners hun plaatsnaam eer aan.  

 

Over de volgende zin dient vlug heen gelezen te worden omdat deze persoon in het verhaal er 

eigenlijk niet verder toe doet: Ruud voegde zich bij ons nadat hij een uur later kwam aantuffen 

omdat hij zich vergist had in de tijd (zei hij).  

 

Dit verhaal krijgt echter nog een interessante wending. Bijna 

aan het eind van onze route zat het de chauffeur nog steeds 

niet lekker dat zijn wagentje niet functioneerde zoals dat zou 

moeten. Aangezien hij per uur betaald kreeg en Edwin en ik 

er een moordend tempo op hadden, moest hij toch iets 

verzinnen om de tijd enigszins op te rekken. Prutsend aan 

alle knoppen om de klep beter te laten functioneren raakte 
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hij ‘per ongeluk’ de enige knop waar men vooral niet aan dient te komen. Het gevolg hiervan was dat 

de wagen openschoof waardoor ongeveer de helft van het opgehaalde PAPIER op straat kwam te 

liggen!  

 

Daarbij bleek dat deze fout alleen te herstellen was door de klep allereerst helemaal te openen om 

deze vervolgens weer te sluiten. Dit resulteerde in 2 grote PAPIERbergen van ongeveer 1 meter hoog 

en een diameter waarbij er geen andere auto meer door de straat kon. Je kunt je voorstellen, we 

trokken nogal wat bekijks van de omwonenden. Hoewel PAPIER geduldig schijnt te zijn, waren wij dat 

niet helemaal meer. Na eerst wat foto’s gemaakt te hebben, moest het dan toch worden opgeruimd. 

Al dat natte, kleffe en plakkende PAPIER moest weer terug de wagen in worden gewerkt.  

 

Maar hulp bleek onderweg! Net op dat moment kwamen Hub en Tom met de andere wagen de 

straat inrijden. Na de situatie uitgelegd te hebben (niet dat er veel uit te leggen was, het sprak voor 

zich) hebben we ook de andere vrachtwagen achterstevoren de straat ingereden waardoor het 

PAPIER in 2 wagens gegooid kon worden. Onze Casanova deed ondertussen waar hij goed in is: hij 

regelde koffie bij een aardige mevrouw genaamd Diana.  

 

Na deze ‘korte’ onderbreking, die ons misschien een 45 minuten extra heeft gekost,  konden we de 

route afmaken en terug rijden richting de vijver.  

Als allerlaatste restte ons toen nog 1 ding. Het afhandelen van de PAPIERkraam waarbij de chauffeur 

onze naam en krabbel moest hebben. Kort samengevat lijkt dit duel wederom een verloren wedstrijd 

voor het eerste herenteam van Vludoc te zijn. Daarbij zijn er eigenlijk maar 2 lachende winnaars: Pien 

en Mischa.  

 

Gegroet, Wouter  
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Vludoc '98 HS 1 - ERGO/VCS HS 3 (3-1) 

Verslag Vludoc 

Aan het begin van dit seizoen was al duidelijk wie het verslag van vandaag zou schrijven. Het zal iets 

te maken gehad hebben met de gele kaart die ik vorig jaar kreeg. Toen mijn vriendin van de week 

daarbij ook nog eens een gewonde moest afvoeren tijdens de gymles. Gewond geraakt aan de 

scheidsrechtersstoel begonnen de eerste ideeën voor dit verslag al te leven.  

Idee 1. 

Vludoc heeft sinds dit seizoen prachtige scheidsrechtersstoelen, maar wisten jullie dat er ook 

accessoires te koop zijn? Speciaal voor ‘in discussiegaande teams’ (wie hier nu Sittardia leest moet 

even opnieuw beginnen en als je het dan nog steeds zo leest zal het wel kloppen) is er een soort van 

‘buggyboard’ te koop. Je kunt dit staplakje vastmaken aan de stoel waardoor je op gelijke hoogte met 

de scheids komt. Wel zo lekker discussiëren. Dat dreigen met kaarten etc. zal dan ook eindelijk 

afgelopen zijn. 

Idee 2. 

Na twee ‘gezellige’ wedstrijden vorig seizoen waren de messen flink geslepen. In een prachtige 

wedstrijd waar de gemoederen soms hoog opliepen, maar Vludoc ook nu weer hun sterke punt van 

afgelopen seizoen liet zien (uit achterstand door rustig spel terug komen) wisten zij uiteindelijk met 

de winst het nieuwe kalenderjaar te starten. Aanwinsten vanuit VC Landgraaf hebben duidelijk hun 

meerwaarde laten zien. 

Tja zo loop je de hele week al te breien aan een stukje en dan kan dit alles zo de emmer in, want was 

het vandaag niet totaal anders? 

Bij aanvang een scheidsrechter die al direct duidelijk maakt dat hij geen zin heeft in een buggyboard 

discussie. ‘Ik ken jullie teams allebei en ik wil alleen met de aanvoerder praten’. Met deze opmerking 

bracht hij Huub direct in verwarring die daarop én service én kant uit de toss haalt. Sittardia is 

dusdanig in de war dat zij hun niveau helemaal niet halen, of is dit hun niveau dit jaar. Nee zeker niet. 

Mannen die normaal goed passen sturen de bal alle kanten op. Mannen waarvoor nog 

gewaarschuwd wordt dat zij linkshandig slaan lijken besloten te hebben met rechts te slaan. Nee het 

liep bij Sittard van geen kant. Soms reageerden zij fel op de scheids, maar ook daar lag het niet aan. 

Waar lag het dan aan? Lag het aan de verwarringen waar zij tegen aan liepen? 

Eerst de scheids die geen discussie wil voeren, dan een Huub die in set 1 meer ballen op de 3 krijgt 

dan de voorspelers, een PP.nl die scoort en blokkeert, een libero die zijn mannen neerzet, Ruud die 

naast het veld moet plaatsnemen en op zijn plek Tom ziet staan die ook nog eens af en toe een punt 

scoort door helemaal niet zo hard te slaan, Guy die meer sprongservices in ramt dan andere 

wedstrijden. (en toch na een time-out misschien voor een andere service moet kiezen), Edje die doet 

alsof hij niet weet dat hij aan service is maar dan een hele listige bal plaatst en daarbij kijkt alsof dat 

de normaalste zaak van de wereld is, Tim toch in de set-up en dan de grootste verwarring van allen: 
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Er werd door de libero ingewisseld op momenten dat dit niet moet en ondanks verwarring binnen 

Vludoc zelf en Sittardia, maar niet bij de scheids wordt het toch opnieuw een punt voor Vludoc. Tja 

allemaal verwarrend, maar met name deze laatste verwarring vraagt om uitleg. Vandaar; 

De libero komt normaal gesproken in het veld in plaats van een achterspeler die andere kwaliteiten 

heeft dan passen. We hebben al laten zien dat hij in het geval van Vludoc ook fungeert als 7
e
 

veldspeler. Vandaag ging het als volgt en blijf goed opletten; Tom gaat als rechtsachter uit het veld 

en Misja er dus in. Als Misja linksachter staat loopt hij uit het veld en Tom loopt erin. Tom bemerkt 

dat dit niet klopt, maar ja je moet een rally spelen. Na de verloren rally loopt Tom er dus uit en Misja 

er in, maar in plaats van linksachter plaats te nemen op de plaats van Tom stuurt hij Guy naar de 

kant. Op het moment dat scheid s wil fluiten voor service staan we dus met vijf. Tom schakelt gauw, 

maar verkeerd, en stapt het veld in. We scoren het punt. 

In set vier gebeurt nog een keer zo’n verwarring, maar nu helemaal. Tom en Misja  wisselen al het 

hele seizoen, maar vandaag speelde Tom op een andere plek. Eerst als Ruud (maar minder hard 

slaand) en daarna als Guy (bijna net zo’n goede sprongservice). Misja loopt het veld uit en Tom loopt 

er in, maar op dat moment gaat Tom als linksachter links van Huub passen die op dat moment 

linksvoor staat en daar ook gaat aanvallen. Sittardia in de war, Vludoc in de war, maar scheids onder 

de indruk van onze schijnopstellingen. 

Nog een laatste verwarring. Drie sets knalt, tikt en blokt Vludoc Sittardia weg en dan verliezen ze de 

vierde set. Zo verwarrend dat we na de laatste yell bijna vergeten te juichen.  

Eén speler zal vannacht heel vreemd geslapen hebben. Draaiend van links naar rechts zal hem dat 

ene punt nog vaak door het hoofd geschoten zijn. Sta je rechtsvoor en loop je zoals afgesproken voor 

een ‘3’ (bal achter de mid die voor een snelle bal komt) en ben je gewend altijd kei hard te knallen 

ook als die bal dan tegen de muur, net of weet ik wat aan knalt. Tik je dit keer de bal over het blok 

dat eigenlijk ook te vroeg was en is het zowaar een punt. Zou je dit altijd kunnen staan de topclubs 

voor je in de rij. Tja Ruud kom dinsdag trainen kun je het zaterdag vanaf het begin weer als van oudst  

doen. 

Een oplettende schrijver leest niks over Coen (speelt niet elke wedstrijd) en niks over Wouter. Hij 

speelt dit seizoen bij Vludoc en komt van VC Landgraaf waar de rest van zijn familie nog steeds 

speelt. Wat doet je broer nu als hij dit jaar al eens kansloos van je verloren heeft? Hij vraagt je toch af 

en toe eens mee te trainen net als afgelopen vrijdag. Heel slinks heeft VC Landgraaf er toen voor 

gezorgd dat zij ONZE Wouter uitgeschakeld werd. Hem is letterlijk en figuurlijk de voet dwars gezet. 

Het kan ook anders gegaan zijn, maar dat klinkt niet zo stoer. (Succes en tot gauw) 

Oh ja voordat ik het vergeet de eindstand was 100- 73 (25-18, 25-13, 25-15, 25-27) 

Een allerlaatste verwarring. In de kantine blijkt toch een friteuse aanwezig te zijn die het ook nog 

doet.  

Op naar zaterdag!!! (kijken of de NR 7 weer de beste man van het veld is) 
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VC Maasdal HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Zaterdag vertrokken wij (Vludoc heren 1)zonder Guy en de nog steeds geblesseerde Wouter, maar 

met Coen voor een wedstrijd tegen Maasdal. Zij stonden 1 positie lager op de ranglijst, dus statistisch 

gezien zou dit een winstpartij moeten worden. Maar met de wisselvallige prestaties van de afgelopen 

wedstrijden was dat nog geen zekerheid, al moet gezegd worden dat de winst van vorige week wel 

weer wat vertrouwen gaf in een positieve uitkomst. 

Zowel de eerste als de tweede set verliepen vrijwel identiek. Wij domineerde de set tot de 20, liet 

daarna de teugels (bewust of onbewust) wat vieren waardoor Maasdal kon inlopen en daarna 

sleepten we met enige moeite en hulp van de tegenstander toch de set binnen (23-25, 21-25). 

Echter in de derde set kwam daar toch wat verandering in. Op de een of andere manier liep het niet. 

Pass kwam niet lekker, set ups vielen niet zoals in set 1 en 2 en ook in de aanval werd er niet zoveel 

gescoord. Daarbij kwam dat de scheids een aantal voet- en netfouten over het hoofd zag waar 

bepaalde iemanden zich wat teveel aan ergerden (ik noem geen namen, maar ze zijn familie van 

elkaar). Gevolg van dit alles: wij een beetje van slag, Maasdal (zowel team als het 8 koppige-publiek) 

ruikt bloed en de set wordt verloren met 25-18. 

In set 4 was het gelukkig weer het oude vertrouwde verhaal. Lekker ballen en scoren in het begin, 

Maasdal gecontroleerd terug laten komen om vervolgens (eveneens gecontroleerd) de tegenstander 

weer fouten te laten maken en het laatste punt ook door hun (sportief als we zijn) door hun te laten 

scoren: 21-25. 

En dan nu de inmiddels traditionele opsomming van de conclusies: 

• Pim was de beste (vooral het kill block in de laatste set was de ommekeer in de wedstrijd) 

• Met de scheids valt niet te sollen 

• Hein, als je wisselt, zorg dat de speler die er in komt klaar staat bij de 3 meter lijn 

• Huub, bovenhandse ballen gaan er zelfs bij de jeugd overheen 

• Het wisselen met de libero ging weer een stuk beter 

• Tom was een goede vervanger voor Guy (Guy dinsdag wat stijgende ballen laten slaan?) 

• Volgende week de topper tegen Oikos!! 
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Vludoc '98 HS 1 - Oikos HS 1 (3-1) 

Verslag Vludoc 

Oikos thuis. We hadden wat recht te zetten na het verlies uit, waar 3 van de 4 verloren sets met 

slechts 2 punten verschil in het voordeel van Oikos werden geslecht, waarbij ook nog de scheids op 

een aantal cruciale momenten onterecht in het voordeel van Oikos floot. Denk dat de scheids nu de 

beste was, hoewel traditiegetrouw ondergetekende dat zou moeten zijn. Stipt gevolgd door onze 

geweldenaar ‘dikke rooje’. Tim wat was je top. 

We hadden wat recht te zetten dus. Oikos gaf ons die kans en wij waren gretig en speelden tot punt 

22 van de eerste set, in verhouding tot de wedstrijden die achter ons lagen, retegoed volleybal. 

Mogelijk dat we zelf schrokken van het gemak waarmee we Oikos tegenstand boden, maar het liep 

niet goed af. De eerste set stonden we af met 24-26. Huub dacht dat de icee-tee-ur een ‘blue-screen’ 

had, maar denk toch dat we het verlies van deze set collectief kunnen dragen. 

De toetsencombinatie ‘ctrl-alt-delete’ met aanvankelijk opstarten in ‘veilige modus’ maakte dat de 

overige 3 sets met relatief gemak, soms nog wat wisselend (geen optimale pass, enkele onnozele 

individuele fouten), werden binnengehaald. Hierbij moet worden opgemerkt dat Oikos enigszins 

tegen viel (misten wel geblesseerde belangrijke middenaanvaller), mogelijk op voorhand te overtuigd 

van een overwinning. 

Langs de kant (twee belangrijke spelers zaten op de reservebank) werd goed meegedacht, gecoacht 

en ‘gehopt’. Geblesseerde Wouter intervenieerde een paar keer prima met een goed getimede time-

out. Casanova continueerde zijn degelijke spel op de buiten positie, de Windows man leek te zijn 

getransformeerd in een (blue screen vreemde) Mac, peepe.de was gewoon grappig (achteraf), dikke 

rooje en ondergetekende werden reeds in de eerste alinea vermeld. Last but not least krijgt Huub 

een eervolle vermelding. Ons adrenaline gedreven beest Huub leek toch in positieve zin wat 

begrensd, hij leek het commentaar op vorige week ondanks de emotionele achtbaan van afgelopen 

week, goed opgenomen te hebben en dit keer kwam al zijn energie  er gebundeld uit: goed volleybal 

en ballen afmaken! 

Dreamer’s droom moment: Ik vroeg me tijdens de 4e set af wie het verslag moest schrijven na Tim’s 

3e opslagbeurt waarbij de bal voor de 3e keer achter elkaar het net raakte en hij daarbij bijna tot 3x 

keer toe rechtstreeks mee scoorde. Toen pas dacht ik, ‘hee, da’s misschien de moeite waard om wat 

over op te schrijven wanneer je het wedstrijdverslag zou moeten schrijven’. 

Denk dat ‘Opa’, die ik regelmatig had zien zitten glimlachen op de tribune, van deze wedstrijd had 

zitten smullen wanneer hij nog hof schrijver was geweest. 

Hein en Huub, namens het hele team nogmaals veel sterkte gewenst. 

Dreamer 
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Service Apotheken Parkstad/VCL HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (0-4) 

Verslag Vludoc 

Met temperaturen die ver beneden het vriespunt reikten, waren we deze zaterdag voornamelijk blij 

met het feit dat we een UIT- wedstrijd speelden. Immers zou het onmogelijk zijn om een sporthal te 

vinden waar het nog kouder zou zijn dan ons eigen vertrouwde halletje. Toch? Helaas… Zoals 

vanouds bleek de sporthal in Landgraaf nog niet open en moesten we ons verwarmen aan de 

uitgeademde sigarettenrook van Edwin. Eenmaal binnen bleek dat VCL nog niet bekend is met de 

nieuwste App waarmee de verwarming op afstand alvast aangezet kan worden.  

Ondanks deze strategische zet om de tegenstander alvast vóór de wedstrijd in de kou te laten staan, 

heeft dit niet het gewenste effect gehad. Als iets onze Tom aan de gang krijgt dan is het toch wel kou 

en een gebrek aan koffie voor de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd liet hij dan ook geen kans onbenut 

om VCL deze frustratie kenbaar te maken door iedere bal keihard in te slaan… Nou, misschien is dat 

wat overdreven… in ieder geval soms dan… zo af en toe… misschien waren het ook maar twee 

ballen… Maar in ieder geval, heeft VCL het geweten!  

 

Vandaag bleek dat we wederom tegen de sterkste tegenstander uit onze competitie moesten spelen: 

Namelijk tegen onszelf. Hoewel de nieuwste serie van “Wie is de Mol?” pas enkele afleveringen ver 

is, bleken voornamelijk Edwin en Ruud te oefenen op hun ‘molacties’. Een bal die ter hoogte van de 

tribune tegen de muur beland en door de NASA bijna als “Unindentified Flying Object” wordt 

bestempeld, kan nauwelijks meer als een tikbal worden bestempeld beste Ruud… Of anders de bal 

van Edwin (waarvan nog steeds niet duidelijk is of hij nu probeerde te tikken, blokkeren of aan te 

vallen) die na het spelen van deze bal vloekend door het veld wegliep, terwijl de rally gewoon 

doorging. Of zou de mol toch eerder in de persoon van Misja schuilhouden, die de pass deze zaterdag 

beduidend moeilijker aan het net kreeg en tot grote hilariteit van VCL, zichzelf zelfs eenmaal uit de 

pass moest plaatsen. Of toch Tom die in zijn blokkering duidelijk touche maakte door de bal omhoog 

te koppen. Helaas voor hem, was het bijna onmogelijk voor de scheids om dit op die enorme afstand 

te zien en kreeg hij het punt alsnog mee (deze laatste zin mag met enig sarcasme gelezen worden). 

Heeft u een sterke verdenking van wie de mol zou kunnen zijn? Stuur uw inzending dan zo snel 

mogelijk naar “Uzze Coach”.  

 

De wedstrijd was er één met zowel grote ergernissen als enorme hilariteit. Hein begon in de eerste 

set met een redelijk sterk basis-zestal. De beste stuurlui stonden immers langs de lijn. Verder kunnen 

we vrij kort zijn over de wedstrijd zelf. Het liep gewoon niet, maar we wonnen wel. Onze aanvoerder 

gaf ons na de wedstrijd de volgende overdenking mee (geloof het of niet, in Huub zit een ware 

filosoof!). Hij sprak: “Je kunt beter een slechte wedstrijd winnen, dan een goede wedstrijd verliezen”. 

En vervolgens allemaal heel hard ‘ja’ knikken…  

 

VCL heeft een goede wedstrijd gespeeld. Echter ontbrak het hen aan een goede spelverdeler en 

libero. Kans op een grote comeback hoeven ze in Landgraaf echter niet op te rekenen, aangezien 

Vludoc ook voor komend seizoen de salarissen van onze spelers wederom heeft verdubbeld.  

Tot slot nog even de setstanden: 20-25, 20-25, 22-25, 21-25.
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Vludoc '98 HS 1 - Ledub HS 2 (3-2) 

Verslag Vludoc 

Met mijn linker oog op Heren 1 en mijn rechter op Dames 1 kijkt wat lastig, dus het Heidi (ja, daar is 

ze weer, onze schele Opossum) gehalte wordt wellicht hoger dan normaal. De tegenstander van de 

heren, want daar gaat dit verslag over, Budel, is een ervaren ploeg met veel lengte. Ze staan vaak 

goed opgesteld maar zijn niet snel, een goed blok op "onze" links buiten en een spelverdeler die veel 

en goed verdekt doortikt. Hij is dan ook zowat 2 keer zo lang als oeze roaje Tim. Verder niks kwaads 

mee bedoeld, zeker niet omdat Tim een mooie prijs betaalt voor dit verslag. Opa schrijft dit namelijk 

voor Tim en Tim is ophaal en thuisbrengservice voor opa tijdens carnaval 2012 met de zaate 

hermenie. Dat heeft opa gisteravond na het een na laatste pilsje goed geregeld. (want die laatste 

was...)  

De wedstrijd begon soepel met een baggerpass en een set up achterover naar veld 4. Wellicht dat 

hierdoor de scheidsrechter ernstig werd verward want de eerstvolgende 3 normale punten gaf ze 

dubbel fout. Jezus, het schoot maar niet op, de dames op veld 1 zaten al halverwege set 2 en bij de 

heren was het 3-1 in de 1e set. Al gauw bleek dat technisch alles mocht behalve een eerste bal in 1 

beweging 2 keer spelen, en beide ploegen werden steeds flexibeler in hun visie over in en uit. Flink 

blèren bij elke bal binnen 3 meter van de zij of achterlijn, en dat reduceerde de zekerheid van de 

scheids tot een veldje van 3 bij 6 meter voor respectievelijk breedte en lengte. (ja, want er zijn 2 

zijlijnen dus er moet 2 keer 3 meter van af volgens voorgaand voorschrift.). In de 1e 2 sets was dit al 

merkbaar maar nog niet echt opvallend, daarna echter was dit het hoofdingrediënt van de match. 

Het leek soms meer op een loterij dan een wedstrijd. Uiteindelijk werd het 3-2 voor Vludoc met 15-8 

na een 7-8 achterstand in de barrage . (dat heb ik onthouden, ook dat heeft Tim me gister verteld 

toen hij mijn vervoer regelde, met mijn geheugen is niks mis!) Wel tot slot enkel typisch-heden of 

wapenfeiten van de opvallendste heren: 

• Tim, ook jij tikt door, vooral als achterspeler zit je erg hoog en had Budel echt moeten blokkeren. 

• Tom, serveren als niet gefloten is, en ruziën met de spelverdeler van de tegenstander mag niet. 

• Koen, blij dat je er was. Volgens Petra heb je de 3e set gered, ook al was die service weer met 

een enorm bananengehalte en net niet in het veld. (van de dames). 

• Ruud, volleybal is geen kegelen. Een score van twee omvallende spelers is heel mooi, maar bij 

kegelen is dat niet veel meer dan een poedel. 

• Huub, gelukkig weer een bovenhandse bal. Wat een gelukzalig gevoel, wat voelde ik me thuis! 

• Ed, ik miste een dreamactie. Helaas, lag waarschijnlijk aan mijn linker oog dat eventjes luiig werd. 

• Mischa, je bent sneller in de verdediging als opa. 

• Guy, jij ook. Pim weet ik niet. Wouter, ik heb je spel nog niet kunnen bewonderen. Grijp je kans 

de 3e maart. Tim moet dan zijn wagen poetsen van al dat rijden wat hij voor opa moet doen met 

de carnaval. 

O ja, de beste was?? 
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Verslag Ledub HS 2 

Heren 2 biedt moedig weerstand in Nuth 

Deze wedstrijd leek alle ingrediënten in zich te hebben voor een regelrechte sub-topper. De 

wedstrijd in Budel was voor de mannen van Vludoc een regelrechte ramp geworden, met 4-0 aan de 

broek terug naar huis is nooit leuk. Maar een oplettend en niet aan Alzheimer leidende fan weet zich 

ook nog de blamage van onze Budelse helden te herinneren. Vorig seizoen was de wedstrijd in Nuth 

binnen een uurtje gestreden en zat er een drankje aan de bar zelfs niet meer in. Daarnaast was onze 

Marcel jarig en de uitstekende gelegenheid voor een leuk verjaardagscadeautje. 

Inzet van de wedstrijd was de 4e plaats in de ranglijst en de ongeslagen status van Vludoc in eigen 

hal. De hal van de thuisploeg bood gelijk een licht(!) voordeel en de wedstrijd begon een beetje 

zenuwachtig. Het was even zoeken naar de lijnen want er werd aan beide kanten veel fout 

geserveerd en na een spannende ontknoping ging de set toch naar Vludoc. De 2e set lieten onze 

Budelse helden zich van de sterkste kant zien, veel servicegeweld (en weinig fouten) en hele reeksen 

van killing blocks. Hier had Vludoc weinig tegen in te brengen en moest zijn meerdere erkennen. In 

de 3e set brandde de strijd pas echt los en de scheidsrechter kreeg het er zichtbaar moeilijker mee. 

Gelukkig had ze een schattige glimlach en hoffelijk zoals de Budelse mannen zijn bleef het allemaal 

netjes en bleven de gele kaarten in het borstzakje. De 3e set bleef tot het einde spannend en ging 

nipt verloren. In de 4e set barstte het geweld helemaal los en ging wederom door tot het bittere 

einde, dit keer met onze helden als winnaar. Dus de gevreesde 5e set maar dit keer meer dan 

verdiend. Even werden de mannen er nog op gewezen dat deze set maar tot de 15 gaat maar door 

het gehijg heeft niet iedereen gehoord. Onze mannen gingen als gekken uit de startblokken en 

dwongen Vludoc (bijna) op de knieën, met een 8-7 voorsprong werd er van helft gewisseld en 

toen.........ging het licht uit. Althans bij de Budelse mannen, bij Vludoc zag men wel het licht en werd 

de set afgemaakt met 15-8. Een kleine domper op een verder fantastische wedstrijd en ook de 

scheidsrechter was zichtbaar opgelucht dat het toch nog goed was afgelopen. 

 

Dit keer dus wel tijd voor een drankje aan de bar, sterker nog de tegenstander was sneller weg dan 

de Budelse helden, die noodgedwongen verder moesten in Budel, in de C werd de morele 

overwinning nog even gevierd. 

p.s. nog steeds 4e dus! 
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Revoc/VCB HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Normaal gesproken worden verslagen braaf ingeleverd voor 22:00 uur, zodat deze kunnen worden 

gepubliceerd in de landelijk pers, maar dit verslag is te laat… veel te laat. Waarom zult u zich 

afvragen? Nou de schrijver van dit stukje moest naar de cocktail bar, ladingen alcohol kwam en er 

aan te pas om dit verslag te schrijven…..waarom……. Ik weet het ook niet. Zelfs na al die cocktails kan 

ik de wedstrijd niet mooier omschrijven dan dat deze was…… laten we maar beginnen. 

Vol goede moed trok het gehavende HS1 team uit het Nuthse naar OPPE RUIVER, alwaar de koploper 

ons op wachtte.  Gehavend omdat Tim, Misja en Koen er niet bijwaren. Aangekomen in het Reuverse 

bleek de cappuccino niet te zuipen, maar de ambiance in de zaal was goed. Tribune vol. 

Veelgeluid….Dit zou toch niet voor onze wedstrijd zijn. Inderdaad het was niet voor onze wedstrijd, 

want direct naafloop van de wedstrijd van Revoc HS1 (2e divisie) was de meute vertrokken en werd 

het koud en stil in de zaal. 

De wedstrijd was mat. 1e set, veel service fouten soms wel 5 achterelkaar, mix dit met wat pass- en 

aanvalsfouten en je krijgt de cocktail. 25-16. 

De mix in set 2 was nog slechter, veel servicefouten, passfouten en 2 aanvalsfouten meer als in de 

eerste set. Cocktail 25-14. 

Set 3 25-17, ik zal verder niet ingaan op de mixverhouding. 

Set 4 het begon toch wat te lopen, ging gelijk op. Bij 9-9 zelfs een kaart voor Tom (verrassend?!?), 

maar de scheids was ook slecht en ook een lul met vingers, want als je geel moet geven voor een 

opmerking als “flikker op” dan spoor je niet…..ik wilde de scheids sparen aangezien we niet in goede 

doen waren, maar nevobo alsjeblieft, flikker al dat brandhout eruit, de scheids zag werkelijk niks 

ofschoon hij soms dingen zag die er niet waren. Goed de set ging in ieder geval gelijk op uiteindelijk 

werd het 25-23 en werden de handen geschud, behalve van de scheidsrechter, want die moest 

gewoon opflikkeren…… 

De wekelijkse analyse/conclusies/overpeinzingen: 

• Ik was vandaag de beste; want ik sloeg de ballen wel langs het blok (Ruud) 

• Tom: die doe het zelf facelift gekregen van Ed staat je goed, je moet alleen de volgende 

keerniet meer zolang op de grond blijven liggen 

• Ed: volgende keer wat voorzichtiger met Tom 

• Raymond: was het nog gezellig?? 

• Reu: lekker gespeeld 

• Wouter: tja wouter het was niet jou schuld. 
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Vludoc '98 HS 1 - Jokers VC HS 2 (3-1) 

Verslag Vludoc 

Na de dramatisch verloren wedstrijd van vorige week tegen Revoc (4-0), mede doordat we niet 

compleet waren, stond vandaag Jokers H2 op het programma. Ook hier hadden we wat recht te 

zetten. Namelijk de uitwedstrijd hadden we met 3-2 verloren waar we onze eigen sets heeeeel dik 

gewonnen hadden en de verloren sets heel sneu met 2 punten verschil. Dus dubbel druk op deze 

wedstrijd om deze winnend af te sluiten. 

Maar het noodlot slaat weer toe, drie afmeldingen: der Rudi, Coen en Edje moesten helaas vandaag 

verstek laten gaan. Met zes basis spelers en één libero moesten we het zien te klaren vandaag. Maar 

goed je kunt het niet beter maken dan het is. 

Vervolgens het volgende probleem, wie moet het verslagje schrijven, ff checken en wat blijkt “der 

Rudi” is aan de beurt, maar ja hij is er niet. Uhm Pim gevraagd: Nee ; Tom gevraagd: Nee: Tim 

gevraagd: Nee. Guy, Misja en Wouter ben ik door de alcohol vergeten, dus blijft maar ene over…..ik 

dus… 

De wedstrijd: 

Na de dezelfde dramatische start als vori…….. 

 

Stop ….. Het dramatische begon al tijdens de warming up, de muziek liet het afweten, Frans 

waarschijnlijk wordt het tijd voor een nieuwe (oude) pc. We zijn nu eenmaal gewend lees “verwend” 

met muziek, dan valt het zwaar de warming up te doen zonder. 

 

Alsnog de wedstrijd:  

De eerste set begon even dramatisch als de vorige wedstrijd, het enige verschil in het geheel, de 

eerste vier ballen van de vorige wedstrijd zouden punten geweest zijn bij een rugby wedstrijd, de 

eerste drie ballen van deze wedstrijd werden door een geweldig Block “op onze schoenen” gescoord 

door Jokers. Dit was dan ook meteen het beste wapen van Jokers (Schreeuwen bij een Block: ”Op je 

schoenen, jalalalalala…”) Na een slechte eerste set met heel veel eigen fouten, wisten we, door heel 

hard te knokken, toch de eerste toch te winnen met 25-23. Set 2 en 3 gingen relatief eenvoudig naar 

ons, ondanks het wapen van Jokers. 

 

Echter de laatste set zoals zo vaak, draait het toch niet meer zo lekker. Weer opnieuw veel fouten, 

passing niet lekker, aanvallend werd niet gescoord….resultaat Jokers blijft zingen “op je 

schoenen….jalalalalal….) en de laatste set gaat verloren met 25-22. 

 

Toch een 3-1 winst en we blijven thuis goed draaien…. 

 

Toch nog even een aantal punten van aandacht: 

• Ruud: feestje of geen feestje, uit bij Voerendaal ben jij aan de beurt. 

• Pim: ik blij met dat ik de 1.7 heb en niet de 1.3. 
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• Tom: wat was je rustig vandaag, ik geloof dat daar de Nr 5 van de Dames van Jokers voor 

zorgde. 

• Tim: vandaag win jij met het haantjes gedrag. 

• Guy: je was gelukkig beter als afgelopen donderdag. 

• Ed: sterkte…. 

• Coen: was het feestje toch nog uitgelopen…… 

• Misja: als libero verwacht ik dat je geen, met nadruk geen ballen laat vallen. 

• Wouter: gelukkig speel je net zo goed volleybal als Wordfeud…… 

• Als laatste: zoals elk verslag Nr. 1 was vandaag de beste. 
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VC Olympia HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (0-4) 

Verslag Vludoc 

4-0 winst van Olympia 

 

Om te beginnen de setstanden:19-25 22-25 9-25 27-29. Hier valt meteen de 3e set op. We hebben 

deze set gemakkelijk gewonnen. Olympia maakte veel fouten en wij speelde gewoon goed. De 

andere sets wisten we het elke keer weer spannend te maken. Er werden wat veel persoonlijke 

fouten gemaakt daarom hebben we de andere sets niet echt overtuigend kunnen winnen. Voor de 

rest nog een paar punten die wel noemenswaardig zijn: 

 

- op de heenweg had Pim het erg druk met zijn muziek regelen dus werden ze ingehaald door 

een 45 KM autootje. Hoe dat kan.....? Vraag maar aan Pim. 

- Tim speelde het klaar om te serveren met twee voeten op de achterlijn. 

- Zelf had hij dit niet door en de scheidsrechter evenmin.  

- Een bovenhands gespeelde bal door de libero binnen de 3 meter mag niet geslagen worden 

door de aanvaller. Dit was nieuw voor de scheids. 

- De tellers waren een puntje vergeten bij te zetten bij Olympia. Klein foutje dus... 

- Iedereen was even goed.  

- Voerendaal had al weer pech. Geen scheidsrechter en dat was niet de eerste keer. Die van 

ons was gelukkig maar een half uur te laat. 

- Hopen dat we volgende week in Voerendaal wel een scheidsrechter hebben.  



 

32 

 

Schrijen-Lippertz VCVoerendaal HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (3-1) 

Verslag Vludoc 

Op deze zonnige zaterdag stond Voerendaal uit op het programma. 

 

Om 15u ging de telefoon: waar zijn jullie?! klonk het aan de andere kant van de lijn. Er was n bepaald 

persoon die met zn bus zich had zitten haasten om maar optijd in Voerendaal aan te komen. Wel n 

30 min te vroeg. Toen zo goed als klaar om te vertrekken met de zon op de rug, toch nog n reactie 

van Reu, of ik mee wou rijden. Tuurlijk, hij zou zo hier zijn. Inmiddels was het half 4 geweest en nog 

steeds geen wit autootje te zien. Uiteindelijk toch op tijd in Voerendaal konden we beginnen aan de 

wedstrijd. 

 

De eerste set maakte wij erg veel eigen fouten, de service ging bij 8 van de 10 ballen uit of in het net, 

de service pass was niet optimaal. Desondanks maakte onze dikke rooie er iets moois van. 

Toch verloren we de set met een klein verschil. Als we nu minder fouten hadden gemaakt hadden we 

misschien gewonnen... 

 

De tweede set was niet veel anders als de eerste set, al vond VCV het nodig om zo nu en dan het 

volleybal aan de kant te schuiven en zich op hun wekelijkste werkzaamheden te storten, kuilen 

graven. Al denk ik dat onze coach (wonend in D) dat beter kan. 

De scheids begon steeds meer op de zenuwen te werken van VCV en dat was te merken in hun spel. 

Helaas verloren we de set, maar waren er van overtuigd dat er meer in zat. 

 

De 3de set begonnen we sterk en stonden op voorsprong, we waren enthousiast en dat hielden we 

goed vast. Zelfs toen Huub zijn vooruitziende blik gebruikte: "ook al krijgen we dadelijk n aantal 

punten tegen, blijven gaan!".  

Bepaalde personen bij VCV begonnen zich te ergeren aan de scheids en onze assnova deed daar een 

schepje bovenop. Zelfs de coach van VCV kon een vriendelijk aangegeven bal naar hem niet 

waarderen en wou hem direct terug gooien, aan zijn gezicht te zien het liefst tegen t hoofd van onze 

assnova. Uiteindelijk wonnen we de set met een paar punten verschil. 

 

We begonnen de 4de set met een andere opstelling. De coach vond dat iedereen het wel verdiende 

om te spelen ,ook al gaat deze persoon volgend jaar zorgen voor grote vertraging op t spoor, verliep 

de set positief. We kwamen op een leuke voorsprong, dank aan de scheids en de gele kaart voor VCV. 

Helaas voor ons maakte we op het laatste van de set veel eigen fouten (ook al speelde VCV iets 

sterker) en maakte onze voorsprong plaats voor een achterstand. Ook een nutteloze wissel mocht 

niet baten. Jammer, maar de set ging naar VCV. 

 

Uitslag 3-1 voor VCV. Er had meer ingezeten, VCV had ons onderschat, maakte veel eigen fouten en 

als we maar hoger konden springen. 

 

 



 

33 

 

Verder nog: 

- Toen Huub werd aangesproken op zijn blinde vlek door Kawouter, had hij moeite om dit 

te verwerken 

- Onze coach had zo nu en dan aanwijzingen waar we iets aan hadden 

- Huub, VCV bestaat uit meer spelers als alleen nr. 8 

- Na het einde van de wedstrijd waren er nog een stuk of 4 stroopwafels over. Nu weten 

we meteen hoeveel Hein er normaliter eet... 

- De UrWeizen was erg lekker. 

- wie is de beste? ik ben de beste! :-)  
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Vludoc '98 HS 1 - ADC HS 1 (3-1) 

Verslag Vludoc 

We staan een plek boven ADC en dat willen we allemaal graag zo houden. Als we deze wedstrijd 

winnen dan houden we de afstand groot. ADC laat bij het inslaan al zien dat ze een paar goede 

aanvallers er bij hebben zitten. Dit weten we ook nog van de uitwedstrijd tegen ADC. Toen hebben 

we van ze verloren met 3-1.  

 

We starten de eerste set niet echt sterk. Hier hebben we wel vaker last van, alleen is het deze keer 

wel echt heeeel erg. We geven veel punten weg en maken veel fouten. Ook veel onnodige fouten. 

Zelfs een bal die perfect gesetupt word naar buiten en waar geen blok bij zit gaat 2 meter uit. Dit zijn 

ballen die niet fout mogen gaan. Naast dat wij dus niet goed starten speelt ADC een stuk degelijker. 

We weten op het einde nog wel terug te komen maar verliezen dan alsnog de set met 27-25. 

 

Dit is nogal een tegenslag er had meer in gezeten beseffen we allemaal. Maar willen we punten 

pakken dan moeten we veel minder fouten maken. De 2
e
 set starten we al wat beter. Bij ADC gaan de 

set-ups erg ver naar buiten. En dan gaat het fout. Vludoc heeft van die mooie nieuwe 

scheidsrechtersstoelen die ideaal zijn voor de scheidsrechters maar onderaan erg breed zijn. 

Hierdoor bestaat de kans dat je er wel eens boven op zou kunnen landen na het aanvallen van een te 

ver naar buiten gesetupte bal. Dit was juist het gene dat gebeurde aan de kant van ADC. Het gevolg 

was dat misschien wel de beste aanvaller van het team uit de wedstrijd lag en vanuit het EHBO lokaal 

de rest van de wedstrijd heeft kunnen bekijken met zijn been hoog. Iemand iets vernomen hoe het 

nu met hem gaat…..? Gelukkig lukt het ons om rustig het spel te hervatten. Nu ADC deze speler mist 

en een minder ervaren speler op zijn plaats moet zetten krijgen wij kansen om punten te maken. De 

minder ervaren speler zoeken we op in de verdediging en de blokkering en op deze manier maken 

we het ADC erg moeilijk. Ze moeten veel schuiven met hun opstelling maar ze blijven heel veel 

punten tegen krijgen. Deze set winnen we uiteindelijk met 19-25. 

 

Set drie en vier verlopen niet soepel. We blijven veel fouten maken maar weten wel elke keer te 

winnen. Set 3 winnen we met 17-25 en set 4 met 21-25. In set 3 gebeurt iets totaal onverwachts 

Huub denkt weer even en punt te maken met een bovenhandsgespeeldegooibal uit sprong. Deze 

gaan altijd goed. Maar deze keer is het geen punt. De bal gaat uit. Dit zijn we niet van hem gewend. 

Misschien kun je in het vervolg zo’n bal beter met een vuistje er over spelen. Is maar een idee. Moet 

zelf maar kijken wat je er mee doet.  
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Al met al kunnen we “blij” zijn dat er een speler is uitgevallen bij ADC anders was deze wedstrijd heel 

anders verlopen. Op naar de laatste 2 wedstrijden. 

 

Ook niet onbelangrijk: 

• We staan nog altijd 5
e
. 

• Nummer 8 wil Hein bedanken dat hij nogmaals de kans heeft gekregen om een stukje 

over de wedstrijd te mogen schrijven. Dus bij deze Hein bedankt!  

• Zet in jullie agenda: 21 april na de wedstrijd BBQ en daarna nog gezellig wat blijven 

hangen in de kantine.  

• Wanneer is ons team uitje van heren 1….?? En wat gaan we doen??? 
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ERGO/VCS HS 3 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Voor ons vlaggenschip binnen de herenafdeling (dat ben je al gauw met maar 1 herenteam)  stond 

vandaag de laatste uitwedstrijd op het programma. De NeVoBo heeft de leukste wedstrijden tot het 

eind bewaard. Echte spanning aan het slot. Niet zo zeer dat er voor ons nog iets op het spel stond, 

maar sommige spelers vinden dit dé wedstrijd bij uitstek om te gaan zeiken tegen scheids en 

tegenstander en was het niet zo dat in de thuiswedstrijd een kaart getrokken moest worden? Voor 

wie ben ik vergeten ……. 

 

Toch stond de dag van vandaag in het teken van iets heel anders; Met een gemiddelde leeftijd boven 

de dertig jaar is toch iedereen nog steeds zo fanatiek dat uitstapjes, verjaardagen (van de vrouw) enz 

altijd pas na het seizoen gepland worden. In München gaan er geruchten dat het Oktoberfest niet 

meer in het seizoen gepland gaat worden. Binnen andere families wordt  geruzied over het jaarlijkse 

uitstapje. Dat uitstapje kan wel doorgaan, maar zal echt in de zuidelijkste provincie van ons land 

plaats moeten hebben. Er is echter één reden die echt recht geeft op afwezigheid en dat is; zoonlief 

moet afzwemmen. Doenrade stond op de kop. Normaal wordt daar elke wedstrijddag geleefd in een 

vast stramien. De man des huizes mag iets langer blijven liggen. Dochter en moeder zorgen samen 

voor een lekker ontbijt terwijl zoonlief in de tuin klust. Er worden nog een aantal wedstrijdbeelden 

uit een ver verleden bekeken en de tas wordt vakkundig ingepakt. Niets wordt aan het toeval 

overgelaten. Liever twee paar schoenen dan geen (!?). Niets van dit alles deze week. Vandaag ligt 

zoonlief iets langer in bed en is de fysio in de weer met het masseren van de nog korte beentjes, 

want vandaag is de grote dag. Het eerste zwemdiploma ligt binnen handbereik. Op zo’n dag hoort de 

familie klaar te staan om de kleine held te eren. Dus opa ook. (11 kleine visjes min 2). Omdat Coen bij 

het ondertekenen van zijn nieuwe contract heeft afgesproken niet tegen zijn nieuwe club te spelen is 

ook hij er niet (9 kleine visjes min 1).  

 

Met 8 man mooi op tijd in de schitterende kantine zou je denken, maar nee hoor. Iemand droomde 

nog over de wedstrijd van vorig jaar en reed dus naar de verkeerde zaal, maar in zijn nieuwe vlotte 

racewagen wist hij toch mooi op tijd bij de wedstrijd te zijn en weer iemand anders was ook iets te 

laat, maar diegene hoeft nooit in te slaan. Onze gelegenheidsaanvoerder had de instructies 

ontvangen voor opstelling ed. dus we konden starten en we gingen voortvarend van start. 19-25 en 

de groene mannen lieten het over zich heen komen en rekenden op een snelle douche. Ook de 

tweede set hield Sittard hun sporttas met een hand vast om snel weer te kunnen wisselen, maar het 

ging toch iets moeizamer. Aan het net werd het iets gezelliger en de scheids riep de aanvoerders al 

eens bij zich. Veel trokken de vier mannen (3 groene 1 blauwe) zich daar niet van aan. Inmiddels 

keerden afgemelde speler en coach terug in ons midden met het goede nieuws dat het diploma 

binnen was (en met hun de stroopwafels). Met Huub in de basis en Hein weer strooiend met goed 

bedoelde adviezen (wie luisterde dit keer weer niet) werd set drie toch verloren (25-17). Ik zal voor 

een keer de schuld op me nemen dat door mijn geïnteresseerde houding naar scheids en 

tegenstander de set werd verloren (nu ik zeker weet dat het daar niet aan lag durf ik dat wel te 

doen). Set vier had Hein de motivatie van ons allen geprikkeld met een opmerking;  
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Jongens als zij nog een punt weten te pakken degraderen ze niet. De set werd weer lekker samen 

gespeeld en iedereen deed zijn stinkende best al was het maar dat Tom volgend jaar misschien in de 

tweede klasse gaat spelen en dan weer tegen deze fijne groep jongens mag spelen. Heren bedankt 

(18-25). 

 

Belangrijke wetenswaardigheden: 

• Huub kan ook op de drie rustig aanvallen en niet met twee handen pushen. 

• De scheids waarschijnlijk gewoon mee traint of in ieder geval iedere speler van Sittard kent, 

hij echt zijn best deed, maar soms is dat gewoon niet goed genoeg. 

• Het verslag langer is dan die van Guy. 

• Huub weer kampioen is geworden maar niet dit seizoen. Sittard wel degradeert als het mee 

zit. 

• Ik me er over verbaas dat spelers met ruim 20 jaar ervaring zich nog uit de concentratie laten 

halen als er wat gezeikt wordt. 

• Een aantal mannen van Sittard gisteren niet hun beste dag hadden. 

• Mini van de week is JIP,  PROFICIAT!!! 

 

Dit is meestal het laatste groepje. Hier worden de kinderen klaar gestoomd voor hun A-diploma. Om 

een A-diploma te krijgen moeten de kinderen aan de volgende eisen voldoen: 

• 15 seconden watertrappen in kleding 

• Van de kant in het water springen 

• Onder een lijn door zwemmen 

• 12,5 meter met kleren aan op de buik zwemmen 

• 12,5 meter met kleren aan op de rug zwemmen 

• Zelfstandig met kleding aan uit het water komen 

• 10 tellen op de buik en rug drijven 

• 8 meter borstcrawl met badkleding 

• 8 meter rugcrawl met badkleding 

• 60 seconden watertrappen met badkleding aan 
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Vludoc '98 HS 1 - VC Limac HS 2 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Aan alles komt een eind…… 

De laatste wedstrijd van het seizoen. Voor ons staat niets meer op het spel dus een ontspannen 

warming up met muziek! Voltallig aanwezig, maar dat komt natuurlijk door de barbecue die staat 

gepland na afloop. Want als er wat te eten en te drinken valt, zijn we er allemaal bij. 

De wedstrijd, vandaag geleid door een scheidsrechter die weet wat hij moet doen, begint 

voortvarend. Passend schort er wel het een en ander, maar voldoende stabiliteit om de set binnen te 

halen. 

Door de wissel van veld spelen we ineens met wind tegen en de zon in het gezicht want het loopt 

ineens een stuk stroever. De pass komt niet op de juiste plaats, aanvallers komen niet langs de 

blokkering en de service druk verminderd per minuut. Helaas de set gaat aan de neus voorbij zodat 

het 1-1 wordt in het voordeel van Limac.  

In de 3
e
 set worden alle talenten van de bank gehaald en ingezet om het tij te keren. Maar ook dat 

mag niet baten. Zelfs de ster spelers hebben vandaag een off-day. Ook deze set valt in handen van 

het steeds beter spelende Limac. 

De vierde, en later blijkt ook de laatste set, wordt gekenmerkt door de gedachte aan de barbecue en 

het bier. Ongeorganiseerd met veel eigen fouten doet de coach nog enkele pogingen het tij te keren 

door een potje roulette te spelen en diverse wissels in te brengen. Uitslag 3-1 voor Limac. Eindelijk 

eten! Limac, die een goed partijtje volleybal heeft getoond, is zeer blij met deze uitslag. Zij zijn nu uit 

de gevarenzone. Tot volgend jaar! 

Rest mij nog enkele mensen te bedanken: 

• Hein, onze coach bedankt voor je doorzettingsvermogen en vertrouwen om met dit zootje 

ongeregeld door te gaan en een niet onverdienstelijke 5
e
 plek te behalen. 

• Guy voor de punten die hij vandaag voor ons heeft weten te scoren, en natuurlijk het eten! 

• Wouter voor zijn vertrek, dan krijgen minder getalenteerde mensen ook weer een kans 

• Huub voor het afvallen zodat niet na ieder seizoen de vloer weer moet worden herstelt 

• Tom voor de nodige verbale oorlogsvoering, die vandaag geen effect had op de tegenstander 

• Mischa voor het stofzuigen van het achterveld, en voorveld en de zijkanten en…. eigenlijk 

alles 

• Edje voor de nodige “droom” ballen 

• Pim voor zijn scherpe oplettendheid tijdens de time out om er vervolgens niet mee te doen 

• Ruud voor het los slaan van voegen en planken van de vloer en muren zowel aan de overzijde 

als aan onze kant. 

• En auteur, toptalent en student voor het verlaten van de club zodat andere, hard trainende 

volleyballers ook een kans krijgen. 

 

En wie was vandaag dan de beste? Nou eigenlijk Huub, niet in het veld maar achter de barbecue. 
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Uitslagen en Stand na alle verslagen 
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Matrix Heren 1e Klasse G 
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Wedstrijdverslag Gauchos versus Vludoc Heren 1 

 

Langzaam word ik wakker. Realiserend dat ik toch echt in mijn eigen bed lig, beginnen enkele 

herinneringen aan de avond ervoor langzaam vorm te krijgen. Geen hoofdpijn, gelukkig, dat scheelt 

weer. Maar zou dat ook voor mijn teamgenoten gelden? Mezelf afvragend wie er gisteravond het 

meest gezopen heeft, kom ik tot de conclusie dat dit Mischa wel geweest moet zijn. Hoe kwamen er 

anders 6 halve liters ice-tea op de rekening terecht? 

Meer herinneringen sijpelen langzaam binnen. Ik begin het allemaal op een rijtje te krijgen: 

 

Een uitwedstrijd, dat was wel te merken. Het vervoer was zoals altijd geen enkel probleem. We 

hadden zelfs teveel mensen die deze avond liever nuchter wilden blijven om ons veilig heen en weer 

te rijden. Verstand schijnt dan toch met de jaren te komen. De communicatie over wie er nu met wie 

mee zou rijden, liet echter te wensen over. Nu komen miscommunicaties binnen ons team tijdens 

belangrijke wedstrijden (en voornamelijk in de passing) bijna continue voor. De ervaring die we 

gedurende het seizoen hiermee hebben opgedaan kwam nu uitstekend van pas. Taxibedrijf Meens 

nam het voortouw en wist een punctualiteit te bereiken waarvan de NS alleen kan dromen.  

 

De opkomst was legendarisch. Volgende week gaat er een schriftelijk voorstel richting het bestuur 

om na iedere wedstrijd eten te serveren. Deze motivatiefactor schijnt zo goed te werken (zowel 

vandaag als tijdens de bbq) dat zelfs een speler als Coen tijd vrij weet te maken in zijn druk bezette 

studieprogramma.  

Hein was uiteraard als eerste aanwezig. De nacht ervoor had hij weinig geslapen om ook voor deze 

laatste wedstrijd de opstelling als een huis neer te zetten. Het was duidelijk, de zwakkere naast de 

meer ervaren spelers/eters en hij zelf aan het hoofd van de tafel. Dit moest wel een overwinning 

worden!  

 

Er werd besteld. Schreeuwend lieten 11 hongerige haantjes weten waar ze voor kwamen: 8 maal 

onbeperkt spareribs! De schrik in de ogen van de ober was duidelijk af te lezen. Uit alle windstreken 

moesten zo snel mogelijk nog enkele varkens worden aangevoerd. Het schijnt zelfs dat, door een 

tekort aan varkens, er ook enkele kippen zijn bereid. Maar heeft iemand dat verschil gemerkt?  

De reservespelers namen trouwens ook iets van eten. Geen idee meer wat die bestelden, maar 

luistert er ooit iemand naar de reservespelers?   

 

In tegenstelling tot de tafels om ons heen, was het bij ons erg gezellig. Het ene na het andere 

gespreksonderwerp werd aangesneden, besproken en weer afgerond. Voor een uitgebreid verslag 

van alle gesprekonderwerpen verwijs ik u door naar Ruud. Hij heeft immers genotuleerd.  

Ik zou hierbij ook de ruimte willen nemen om de lezer te waarschuwen voor dit restaurant. Bent u in 

groot gezelschap dan is dit een ideaal etablissement waar meerdere culinaire hoogstandjes uw 

smaakpupillen zullen strelen. Wilt u echter alleen met uw geliefde hier komen eten, leg de 

scheidingspapieren dan maar vast klaar. Mondelinge communicatie is bij tweetallen immers 

verboden aan tafel. 
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Guy was trouwens ook bij het eten aanwezig. Helaas heb ik niet zoveel met hem kunnen 

communiceren, mijn mobiel was immers leeg.  

 

Nadat allen de schok te boven waren die de rekening teweegbracht (het bestuur heeft laten weten 

onze rekening van bijna 500 euro, in het belang van het verenigingsgevoel, met liefde te betalen), 

moest Maastricht onveilig worden gemaakt. Hein bedankte hiervoor, en wij bedankten Hein. De 

keuze voor een goede tent waar we ons nachtelijke avontuur zouden voortzetten was al snel 

gemaakt… Nou, bijna dan. Na 20 minuten over straat rondgedwaald te hebben werd er 

weloverwogen gekozen voor een discotheek waar achteraf toch geen plaats bleek te zijn voor nog 

eens 10 man. In polonaise liepen we naar binnen, draaiden we op de helft weer om en dropen we 

weer af. Ik vraag me af of de achterste man überhaupt binnen is geweest.  

Er werd een rustiger café gevonden bomvol lekkere vrouwen. Echter zaten deze vrouwen alleen in 

het rokersgedeelte. Ik heb Pim en Edje nog nooit zoveel zien roken en het schijnt dat zelfs Coen weer 

aan deze verslaving is begonnen om het vrouwelijk schoon te kunnen bewonderen.  

 

Nadat ook hier enkele alcoholische versnaperingen verorbert waren, werd het voor sommige tijd om 

te gaan. Anderen hadden hier duidelijk een andere mening over. Al snel werd er een kelder 

gevonden die omgebouwd was tot een soort van discotheek. Lekkere meiden waren er genoeg, we 

kwamen alleen een paar pedo-pasjes tekort. Nadat de muziek onze dansmoves niet meer aankon, 

zijn we ook hier maar vertrokken.  

 

Het hoogtepunt komt altijd op het eind van de avond. Onze rasechte Maastrichtenaar Edwin 

(woonachtig in Geleen), kent ieder cafeetje op zijn broekzak. Van vroeger wist hij een leuke tent 

waar het wel gezellig móést zijn. Beste Ed, vroeger zal het er best leuk zijn geweest, helaas is de tijd 

daar stil blijven staan. De gemiddelde leeftijd lag hier immers hoger dan die van Hein.  

Vervolgens dus maar huiswaarts gekeerd.  

 

Het was absoluut een geslaagde en gezellige avond. Het eten was lekker, de vrouwen mooi, het 

drinken nat en het niveau van de gesprekonderwerpen was weer goed op hoogte. Ik heb genoten! Ik 

wens jullie een fijne (hoofdpijnloze) zondag! 


