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Winkhem H1  verliest met opgeheven hoofd 

Vanwege de naderende vakantie speelden de heren van Winkhem de laatste wedstrijd van dit 
seizoen niet op zaterdag maar doordeweeks tegen het tweede heren team van Trias uit Delfzijl. Trias 
heeft nog uitzicht op het kampioenschap en trok de wedstrijd naar zich toe, 3-1. 

De brede selectie van Trias nam het deze avond op tegen de smalle selectie van Winkhem. 

Winkhem wist dat dit een pittig potje zou gaan worden. Hoewel beiden ervaren volleybal teams zijn, 
had Trias bewezen dit seizoen iets constanter te spelen. Ondanks dat de mooiste punten door 
Winkhem gescoord werden won Trias. De eerste twee sets zocht Winkhem een antwoord op de 
scherpe serve druk en de snelle mid- aanvallen van de dijkbewoners. Wanneer de kansen kwamen 
werden deze wat te voorzichtig gespeeld waardoor Winkhem het deksel op de neus ontving. De sets 
eindigden in 25-17 en 25-21. 

De derde set begon heel anders. Tot een stand van 19-15 was Winkhem de bovenliggende partij. 
Mede door betere serve druk, goed pass werk en een sterker offensief kwam Trias nu niet meer aan 
volleyballen toe. Toch lukte het Trias om de stand om te buigen. 
De serve beurt die vanaf 19-15 werd ingezet, werd niet goed verwerkt door Winkhem. Daardoor 
schreef Trias de setwinst en de wedstrijd op hun naam. Maar zoals gewoonlijk worden er altijd vier 
sets gespeeld en dat gaf Winkhem de kans om de eer te redden en een punt te scoren. 

In de derde set had Winkhem bewezen prima te kunnen presteren tegen Trias en dat werd dan ook 
in alle gretigheid opgepakt. Gertjan Bouwman begon met serve en na een sterke serie van acht 
punten had Winkhem de vliegende start te pakken. Het spel golfde op en neer, Trias herpakte zich 
enigszins. Daardoor ontstond er toch weer spanning in de wedstrijd. 

Martin Bijsma bewees opnieuw een volleyballer met exceptionele voetvaardige aanleg te zijn. Een 
bal die de achterlijn gepasseerd was en door de tegenstander al voorzichtig gevierd werd. Werd door 
Martin met een omhaal alsnog bij Trias ingebracht. Deze verdedigende actie gaf Winkhem extra 
motivatie om de set binnen te slepen. Hoewel het een nek aan nek race werd wist Winkhem de eer 
te redden, 25-23. 

Het seizoen is nu over . Wat overheerst is de trots dat Winkhem als promovendus en met een zo nu 
en dan smalle selectie, in het linker rijtje is geëindigd. Voor komend seizoen zoekt Winkhem nog 
twee spelers die het team kunnen versterken zodat er een gooi gedaan kan worden naar een hogere 
notering op de ranglijst. 

 


