Zaterdag 11.1.2013
TESVOC Minieme Jongens – DKV OPGLABBEEK
Het 2de deel van het wedstrijdseizoen 2013-2014 werd door onze TESVOC-miniemen jongens met een gewéldige
prestatie ingezet. DKV Opglabbeek, de bezoekende partij, was voor de jongens totnogtoe een nobele onbekende.
Dit zorgde - bij het op gang fluiten van de wedstrijd – nog voor een kleine portie zenuwen bij onze recent gevierde
kampioenen.
In de 1ste set zette Jos – die zaterdag aantrad als coach – Bram, Michiel G, Lucas en Simon aan de lijn.
Ferme en zeer goed geplaatste opslagen, afgewisseld met preciese recepties resulteerden in een 25-15 winst van
deze set.
Het ijs was gebroken en in de 2de set kon Ruben, onze talentvolle nieuwkomer, aantreden.
Samen met Alexander, Lucas en Simon vormde hij een team dat ook in deze set een maatje te groot is gebleken voor
de jongens van Opglabbeek. Het duurde niet lang of ook in de 2de set haalden de TESVOC-miniemen jongens een
mooie vermelding op het scorebord : Evi, onze scheidsrechter, kon 25-7 op het wedstrijdblad noteren.
Voor set 3 hadden Bram, Michiel G, Michiel W en Alexander zich ondertussen opgewarmd.
Collectief goed opslagwerk, prachtige recepties en ook nu weer fraaie combinaties, kortom hét betere volleybal,
resulteerde in een 25-12 winst.
De enthousiaste coaching van hulptrainer Jos en de vele aanmoedigingen van de trouwe supporters brachten het
beste in onze kerels naar boven ..
In een 4de set konden zij dit nogmaals aantonen. Alle spelers werden afwisselend opgesteld en ook deze set werd –
dankzij de nodige discipline – op naam van TESVOC geschreven.. 25-21 was de zogenaamde kers op de taart..
De wedstrijd eindigde in een 4-0 winst voor de TESVOC miniemen jongens. “Chips en cola … chips en cola” … deze
traditie kan alvast worden verdergezet.
Hebben we voor de 2de seizoenshelft misschien een kampioen in huis ? Deze match deed alvast het beste verhopen ..

Goed gespeeld jongens !! TESVOC is fier op jullie !!

