
 
Wedstrijdverslag 7 maart 2009 

 
Van Dorsten/MAZ JA1 - Set Up JA1 

 
 
Zaterdag 7 maart begonnen we aan de reis naar Meppel om daar te spelen tegen het 
beruchte team uit Meppel “van dorsten JA”. We stonden allemaal klaar voor vertrek toen 
we er achter kwamen dat Harold, ook wel als potter, Harry of potje, er niet was. We 
dachten er allemaal aan wat er zou gebeuren als we onze befaamde “libero” niet kon 
meespelen. Onze aanvoerder genaamd, Sander, stond voor de moeilijkste beslissing van 
zijn leven. Want hij moest bepalen of we weg zouden gaan zonder hem of dat we nog 
even zouden wachten. Na intensief beraad met zijn teamgenoten kwam hij tot de 
conclusie dat we niet meer konden wachten. Dus zo droevig als we waren vertrokken we 
richting Meppel.  
 
De 1ste set begonnen we goed. We waren opgewekt, ondanks het feit dat we spelers 
misten, en we stonden al snel met 8-3 voor. We hadden veel servicedruk en we scoorden 
veel puntjes. Maar toen sloeg het noodlot toe. Meppel had opslag en de serveerder had 
Mark in het vizier. Het ging helemaal mis. De ene bal naar de andere bal werd geketst en 
we verloren die set met 25-22. 
 
De 2de set besloot onze trainer om het nog een keertje te proberen met Mark in de basis 
in de hoop dat hij zich zou herstellen. Maar deze “goede” hoop bleek geheel misplaatst te 
zijn want Mark bleek zijn zich niet te kunnen herstellen. Toen kwam een logische zet van 
de trainer en Mark werd gewisseld door Matthias. Matthias speelde de wedstrijd van zijn 
leven en wist het hele team weer op te beuren. Iedereen werd weer fanatiek en we 
stonden al bijna weer gelijk. Maar toen gebeurde het………… Matthias raakte geblesseerd 
en was gedwongen om niet meer mee te spelen. Mark moest er weer in en het ging weer 
helemaal fout. Ondanks de verwoede pogingen van Edwin om de set te winnen verloren 
we de set met 25-15. 
 
De 3de set begonnen we fanatiek omdat we deze set absoluut moesten winnen om er nog 
een redelijke wedstrijd van te maken. Het ging goed en we scoorden allemaal veel. Nouja 
allemaal??? In ieder geval ging het goed en we wonnen die set met 25-20 
 
De 4de set speelden we weer erg fanatiek en scoorden veel. Mede door de magnifieke 
aanmoedigingen van Matthias en Roan speelden we prachtig volleybal en we wonnen die 
set met 25-23.  
 
Het stond 2-2 in sets en dat betekent een 5de set tot de 15. We waren nu vastbesloten 
om de wedstrijd te winnen en dat kon je terug zien aan het spel. We speelden goed en er 
werd veel geslagen. We wonnen de 5de set met 15-12. 
 
Ja, mensen het was ons gelukt. Naar een slome start kwamen we terug en mede dankzij 
de prachtige inval beurt van Mathias hebben we weten te winnen. 
 
 

Door: Mark Flier    
 


