Dinsdag 11 april 2017

Smalle selectie Winkhem verliest nipt
In de laatste thuiswedstrijd verloor Winkhem afgelopen dinsdagavond nipt (2-3). Het team
gunde Hans de Vries een klinkende overwinning maar het lot besliste anders.
Voorafgaand aan de wedstrijd werd vertrekkend spelverdeler Hans de Vries door een delegatie thuis
verrast, om na de koffie en overhandiging van een speciaal afscheidstenue, naar de wedstrijd locatie
te vertrekken, alwaar de overige teamleden Hans ontvingen.
Hoewel deze wedstrijd al dikgedrukt in de agenda stond voor de heren van Winkhem, moesten de
heren tegenslag op tegenslag verwerken. Gezien de rangschikking was de verwachting dat Winkhem
niet al teveel problemen zou hebben met Flash uit Veendam.
Eerder die dag moest diagonaal speler Jaap Bouwman zich vanwege een knie blessure afmelden voor
de wedstrijd en daar kwam tijdens de warming-up zijn broer Hilbert nog bij. Daardoor bleef een
minimale selectie van zes man over die de strijd aangingen met de laagvliegers uit de parkstad.
Deze aderlating leek door Winkhem uitstekend opgevangen te worden. De eerste set werd met
overmacht gewonnen, 25-12. Veendam passte als een natte krant en de fouten waren niet eens op
twee handen te tellen. Dit gaf veel vertrouwen voor het vervolg. De tweede en derde set stond
Veendam beter te spelen en bij Winkhem kroop de onzekerheid in de ploeg. Doordat er wisselingen
in de basis opstelling waren werd niet het sterk aanvallende spel gespeeld zoals Winkhem dat
gewend is te spelen.
Hoewel er genoeg publiek was die Hans de Vries in het bijzonder aanmoedigden werd deze
ondersteuning pas in de vierde set opgepikt door Winkhem die in deze set duidelijk liet zien over
meer kwaliteit te beschikken.
Dat leverde een vijfde
startte Winkhem goed,
aanhaken. Na een paar
bezoekers was het
gebroken. Hiermee
gekregen wat hij gezien
verdient heeft, een

en beslissende set op. Hierin
maar Veendam bleef
gelukstreffers van de
offensief van Winkhem
heeft Hans de Vries helaas niet
zijn staat van dienst zeker
overwinning.

Het Groninger volleybal
wereldje verliest met Hans een
zeer gedreven speler en
trainer. De volleybal carrière
van Hans gaat terug
naar 1977, waar hij tijdens de
studie het volleybal virus opgelopen heeft. Nadat hij in 1980 in Middelstum neerstreek heeft hij
jarenlang zijn inzet getoond binnen VVM waar hij zowel speler als trainer was. Het trainerschap
leidde hem nog een in de jaren negentig naar Netwerk in Ten Boer. Uiteindelijk fuseerde VVM met
LSV en mede door de verhuizing naar Winsum in 2012, kwam Hans Winkhem versterken. Al met al
een indrukwekkend aantal jaren volleybal.
Maar er is meer dan volleybal alleen, dat besef overheerste dan ook sterk na overhandiging van een
cadeau tijdens de nazit.
Volgende week woensdag speelt Winkhem de laatste wedstrijd tegen kampioenskandidaat Trias in
Delfzijl. Hier zal Winkhem nog graag punten willen pakken om zo de vierde plaats veilig te stellen. Dit
maakt Winkhem tot beste subtopper en dat is knap werk voor een promovendus.

