Fraaie zege Winkhem op LSV
8 februari
Het kan raar gaan bij de volleyballers van Winkhem. Na de slechte wedstrijd tegen
Donitas werd er een paar dagen later met 3-1 gewonnen van kampioenskandidaat
LSV uit Loppersum.
Het werd een spannende wedstrijd, waar de teams vaak gelijk op gingen. Om dat
sommige spelers elkaar kenden uit hun volleybalgeschiedenis begon het amicaal.
Maar dat was na het eerste fluitsignaal ook verdwenen. Beide teams wilden de volle
buit. LSV doet mee voor het kampioenschap en Winkhem strijd mee voor de
bovenste plaatsen. Winkhem begon met zes man aan de wedstrijd.
Spelverdeler/midaanvaller Richard Krebs schoof aan vanaf de derde set. De eerste
set ging gelijk op waarbij LSV steeds een voorsprong hield. Winkhem bleef echter
geduldig en degelijk spelen. Kamphuis viel op door slimme aanvallen en de
midaanval van de gebroeders bouwman draaide goed. Langzamerhand kwam
Winkhem langs zij en konden ze de set winnend afsluiten. De tweede set werd een
prooi voor LSV. Winkhem kreeg moeite met de geplaatste services van Lopsters en
kwam weinig tot aanvallen. In de derde set had Krebs zich inmiddels gemeld en
nam af en toe de spelverdeling over m.n. ook om het blok te versterken. Dit pakte
aan het eind van de set goed uit waardoor ook deze set. weer naar de Winsummers
ging. Daarbij moet ook gezegd worden dat een paar scheidsrechterlijke
beslissingen in het voordeel uitvielen van Winkhem. Winkhem voelde door deze
voorsprong dat er winstmogelijkheden lagen en begonnen voortvarend aan de
vierde set. Via een mooie service serie van De Vries stond de ploeg als snel op een 71 voorsprong. LSV rechtte echter de rug en kwam gaande weg de set weer terug en
op voorsprong. Een zinderend einde van de wedstrijd volgde. Beide ploegen
kwamen aan het eind van de set enkele keren op set- en matchpoint. Echter via de
uitblinkende Martin Bijsma, zowel aanvallend als verdedigend, ging de set en de
wedstrijd uit uiteindelijk naar Winkhem. Zaterdag 18 februari treffen beide ploegen
elkaar weer. Dan in Loppersum.
Winkhem H1 – LSV H1: 25- 20, 16-25, 25-22, 29-27

Martin Bijsma namens Winkhem stijlvol in actie

