Winst volleyballers met hulp van buitenaf
Er staat dit weekend weer een eilandbrede jeugdactiviteit gepland. De eer en aanzien van het
vermaarde Brielle staan dan ook op het spel. Met de strandwandeling gaat het om de gezelligheid.
Nu om de gezelligheid en TAART (voor de winnaar). Er was al ingezet op zitvolleybal tijdens de
trainingen, want hoe groot kan zo’n sporthal in Abbenbroek helemaal zijn?
De speurtocht door de chauffeurs naar de sporthal eindigde in het centrum van Abbenbroek,
waar het dorpshuis toch duidelijk een meter hoger is dan de omringende bebouwing (afgezien van
de mooie oude kerk dan) wat niet anders kan betekenen dat hier dan waarschijnlijk ook
gevolleybald kan worden.
Daar gingen onze vier stoere kerels strijden voor de Brielse eer. Getalsmatig zwaar ondermaats,
maar gebrand op een overwinning traden zij de andere groepen tegemoet. Aangezien je volleyballen met minstens zes personen doet, werd ons team aangevuld met drie stoere meiden uit
Rozenburg. Van die dames waar je van denkt dat het ‘gewone’ pubers zijn, maar waarvan er
eentje je zo op de grond legt met haar bruine band karate. De jongens hielden zich dus gedeisd
totdat het ijs gesmolten was, de meiden wisten dat de jongens uit Brielle wel te pruimen zijn en
trokken eendrachtig ten strijde. Wij waren blij dat het Rozenburgse team de dames wel kon
missen (en volgens ons onze jongens ook).
Enthousiaste begeleiders, scheidsrechters en ouders in de zaal zorgden voor de aanmoediging.
Enthousiaste, soms melige, maar super elastische en fanatieke dames en heren hebben de
Brielse eer goed verdedigd. Wat een jeugd zie je dan die 2,5 uur! Vroeger had je Proto en
uitwisselingen van de CJV’s en GJV’s, nu hebben we het volleyballen!
Het zaaltje kon de spanning en druk maar nauwelijks aan. We begrepen wel waarom er
nieuwbouwplannen aan de muur hingen van de entreehal.
Van de vijf wedstrijden tegen Rozenburg PKN, Rozenburg Chr. Gereformeerd, Tweestromenland,
Zuidland en Oostvoorne wonnen we ze … allemaal!
De laatste en tevens beslissende wedstrijd tegen Oostvoorne wonnen de, inmiddels bijna
nonchalante, Briels-Rozenburgse combinatie geroutineerd, met flitsend spel waardoor ons team er
met de taart vandoor ging!
Volgend jaar met twee teams?

