Prima Donna Kaas Huizen Dames 1 in België …..
Zaterdagochtend 7 september was het dan zo ver. Na een weloverwogen indeling van de
busjes, waarin team Ali en team Hans het dit jaar weer tegen elkaar op zullen nemen qua
richtingsgevoel, vertrekken we naar Basécles, België voor een internationaal womens
toernooi.
Zowaar tegelijk aangekomen bij de Hall Sportif de Basécles . werden we warm ontvangen
met een goed verzorgde lunch door Robert Schram en zijn vrouw.
Met de buikjes gevuld maakten we ons klaar maken voor de eerste wedstrijd tegen ‘M.Siks
Blaasveld’. Nog niet wetende dat we onze eerste 5 setter van het seizoen zouden spelen.
We gingen van start met Precious Koppenhol, Sylke Smit, Marleen Veldhuis, Angelique
Verheul, Zoë Korstanje, Mira Innemee en onze aanvoerster van dit seizoen Lizzy Koole. Een
prima start! De eerste set sleepte we binnen met 25-20. In de tweede set zijn we met
dezelfde zes begonnen en ging het tot de helft van de set gelijk op met de eerste zet. We
brachten een goede service en wisten onze punten te scoren. Blaasveld kreeg hier steeds
meer antwoord op en hebben uiteindelijk de set naar eigen hand gedraaid en gewonnen met
25-20. In de derde set mocht onze nieuwe aanwinst Kendall Cygan proberen het verschil te
maken. We bleken in deze set onze service en het oplossend vermogen weer gevonden te
hebben maar weer trok Blaasveld aan het langste eind met een score van 25-20. Een
tussenstand van 2-1 voor Blaasveld. De 4e set, met nieuwe speelsters in het veld. Danique
Lambert, Lisanne Scholte en Melany Arends mochten het laten zien. In het begin van de set
leek het erop dat Blaasveld ervandoor zou gaan met een eindstand van 3-1, maar daar wist
PDK Huizen een stokje voor te steken. Na een dip wisten wij ons te herpakken en deze set
binnen te slepen met 25-22. De eerste 5e set ging van start. Helaas gewonnen door onze
tegenstander met een score van 15-8.
Na een korte break maakten we ons op voor de tweede wedstrijd van het toernooi tegen
‘BW Nivelles’. Met Danique ipv Mira aan de start van een tweede 5 setter. Dit keer in het
voordeel van PDK Huizen! Qua verloop leken het twee dezelfde wedstrijden, waarin we nog
veel wisselend spel hebben laten zien. Deze wedstrijd zijn we er serverend beter
uitgekomen dan BW Nivelles en zo blijkt maar weer dat service druk je een wedstrijd kan
brengen!
De eerste wedstrijddag zat erop. Na de wedstrijden is er weer uitstekend voor ons gezorgd
en hebben we een heerlijke maaltijd mogen nuttigen in de sportkantine, verzorgd door een
lokale sponsor. Allemaal toe aan slaap en ontspanning werd de reis voortgezet richting het
hostel Auberge Jeunesse in Tournai. Waar de jongere dames van ons team de lokale kermis
nog even hebben bekeken, is al vroeg voor iedereen het licht uitgegaan om de volgende
ochtend weer fit aan het ontbijt te zitten. Na een wandeling door het prachtige dorpje
Doornik (Tournai) en een teamoverleg waarin we de neuzen dezelfde kant op hebben gezet,
vertrokken wij weer richting de sporthal voor onze laatste ‘gala’ wedstrijd van dit weekend.
Na een speciaal entree met lichtshow, foto’s en de volksliederen (welke we natuurlijk
allemaal hebben meegezongen) mochten we het opnemen tegen eredivisionist B&WC
Lendelede. Dit Belgisch eredivisieteam was voor ons duidelijk een maatje te groot. De
eerste twee sets hebben we goed mee kunnen komen tot boven de 20 en zelfs even voor
gestaan! Maar uiteindelijk heeft Lendelede de winst binnen gehaald met een score van 4-0.
Een goede leerschool voor ons dat we nog zeker aan de bak moeten deze komende twee
weken voordat de competitie begint!

Na de wedstrijd is er wederom heel goed voor ons gezorgd. Iedereen heeft een heerlijk
pakket met streekbier uit Dióle gekregen en met goed gevulde buikjes weer de bus in naar
Huizen. Uiteraard willen we Jansen van Kouwen nog bedanken voor het beschikbaar stellen
van de busjes.
Al met al voor iedereen een heel leerzaam weekend waarin we elkaar als personen en als
spelers weer wat beter hebben leren kennen. Met de afspraken die we hebben gemaakt in
ons achterhoofd en aanstaande zaterdag weer een driekamp in het vooruitzicht, zijn we
deze week weer met nieuwe energie aan het trainen!
Aanstaande zaterdag mag iedereen die wilt, ons komen aanmoedigen tijdens de
oefenwedstrijden in Doetinchem!

