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In de strijd in de subtop heeft Winkhem goede zaken gedaan  door met 3-1 te 

winnen van Lycurgus uit Groningen. Het ging echter niet allemaal van een leien 

dakje. Omdat Lycurgus echter nog meer fouten maakte was Winkhem de logische 

winnaar. 

 

Al vanaf het begin was duidelijk de het een rommelige wedstrijd werd. Winkhem had 

veel moeite met  de korte geplaatste serve van Lycurgus. Verdedigend  zag het er 

bij vlagen niet goed uit bij Winkhem . Gelukkig voor de Winsummers was Hilbert 

Bouwman aanvallend goed op dreef en de Groningers hadden geen antwoord op 

de harde en geplaatste midaanval. In combinatie met een paar goede 

blokkeeracties van spelverdeler De Vries kon de set toch  winnend worden 

afgesloten (25-21). De tweede set liep Winkhem steeds achter  de feiten aan. Ze 

konden geen vuist maken ook een spelverdelerswissel aan de kant van Winsum kon 

het tij niet keren (18-25).  Winkhem begon goed aan de derde set en nam een 8-1 

voorsprong. Maar het lukte Lycurgus toch om weer langs zij te komen.  Maar de 

Groningers begonnen slecht te serveren waar Winkhem dankbaar gebruik van 

maakte. Jaap Bouwman had met enkele mooi driemeter aanvallen een belangrijk  

aandeel in de winst van de derde set (25 -22). In de vierde set bleef het spannend 

en ging het lang gelijk op. Kamphuis scoorde regelmatig via blok en geplaatste 

ballen. En via een dubieuze scheidsrechterlijk beslissing kon Winkhem de set toch 

binnen halen ((25 -22). Het is door alle uitslagen spannend in de subtop. Met nog 4 

wedstrijden te gaan is er is zelfs nog een kleine kans dat de Winsummers  in 

aanmerking komen voor spelen van promotiewedstrijden. Of dat op basis van deze 

wedstrijd verstandig is valt te betwijfelen. Ze moeten dan in ieder geval 25 maart 

afrekenen met Olympia, uit in Groningen.   
 

 


