Winkhem verliest van goed anticiperend
Typhoon
4 maart 2017

In de oude sporthal ‘de Spont’ in Stadskanaal speelden de mannen van Winkhem
een boeiende pot tegen directe concurrent Typhoon heren 2 waarin Typhoon de
uiteindelijke winnaar werd, 3-1.
Het jonge team van Typhoon speelde een daadkrachtige en slimme wedstrijd.
Eerder dit seizoen bleek al dat beide ploegen qua niveau behoorlijk aan elkaar
gewaagd zijn. Met deze verwachtingen stapten beide ploegen ook het veld op.
De eerste twee sets waren niet meteen de leukste sets voor Winkhem. Hoewel
blokkerend de beste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld, werd er in de passing
en in de serve te veel fouten gemaakt. Typhoon anticipeerde goed op het
uitstekende blokkeer werk van Winkhem en gaf goed servedruk waardoor ze de
beide sets relatief makkelijk naar zich toe konden trekken (25-17, 25-17).
Bij aanvang van de derde set was het Winkhem gelukt om met een frisse blik de
wedstrijd in te gaan.
Er werd meteen een paar punten afstand genomen van de jonge ‘knoalsters’, die
de eigen spelverdeler veel loopwerk bezorgden, waardoor de aanval stokte.
Dit was benzine in de motor voor Winkhem die onder andere door handige
prikballen, van de boomlange spelverdeler Richard Krebs, makkelijk de set naar zich
toe kon trekken. (19-25)
De vierde set begon zoals de derde geëindigd was, met frisser en een gedrevener
spel van Winkhem’s kant. Typhoon zocht weer wat meer de harde aanval waar het
uitstekend draaiende blok van Winkhem een gretig antwoord op had. Veel ballen
van de jonge Typhoon aanvallers kwamen op de eigen tenen terug.
Toch lukte het Typhoon het tij te keren. Bij een stand van 19-22 nam de coach van
Typhoon een time out. We weten niet wat hij gezegd heeft maar uitwerking had het
wel. Na zes goede serve’s, waar Winkhem geen goed antwoord op vond, was de
set en de wedstrijd gespeeld. Typhoon nestelt zich door deze zege zich boven
Winkhem op de ranglijst.
Komende woensdag, 8 maart, spelen de heren van Winkhem alweer de volgende
wedstrijd tegen het lager geklasseerde Lycurgus 5 uit Groningen.

