
Zaterdag 22 november 
 
 
Een koude zaterdag was begonnen en vroeger als voorgaande wedstrijden gingen wij 
richting Heerenveen. Na een ritje van zo´n 3 kwartier kwam we aan bij het grote 
sportcomplex met daaraan het Heerenveen Voetbal stadion. De meesten waren er nog 
niet eerder geweest dus na wat verkenning van het giga gebouw, stonden we op het veld 
ons warm te draaien. Mét geluk want toevallig speelden wij op een veld wat tussen twee 
andere velden met Dames- (meisjes-, meiden-, hoe je het maar wilt noemen) teams. 
Deze situatie bracht sommigen uit ons team een klein beetje tot afleiding. Laten we nog 
even geen namen noemen… 
 
De 1e set. 
Met goede moed en een stevige warming-up begonnen wij aan de wedstrijd. De eerste 
puntjes liepen mooi op. Leuke rally’s kwamen voorbij en we hadden op een gegeven 
moment een mooi voorsprongetje. Misschien door gemakzucht, onzekerheid of faalangst; 
de tegenpartij kwam terug door domme foutjes van Set-Up. De kopjes knikten omlaag, 
de goede moed nam een loopje. De tegenstander haalde ons in rond de 20 en we 
verloren de set met 25 – 23. 
 
De 2e set. 
Met een kleine wijzing in de opstelling, wat aanwijzingen van aanvoerder Sander en 
Coach Harry, begonnen wij ook deze set weer met wat beginnende moed. Voor mensen 
met krullen blijft het steeds verleidelijk om de wedstrijden op buurvelden te volgen, maar 
zo komen we ook niet aan onze overwinning! De punten liepen gelijk op voor beide 
teams maar door een aantal foute keuzes en techniekfoutjes kwamen we geleidelijk ver 
achter te staan. De kopjes knikten omlaag, de goede moed nam een loopje en jammer 
genoeg moesten we deze set afstaan met 25 – 14 
 
De 3e set. 
Met wisseling van de Mid-spelers, wat nieuwe aanwijzingen, stapten we met 
verschillende gedachtes het veld in. ‘Kom op jongens! We moeten er nog een 5-setter 
van maken!’, spreekt aanvoerder Sander. Daar waren we het vrijwel allemaal mee eens 
en de scores waren schommelend. ‘Geen foutjes maken!’, ‘Breng die pass!’. Het was erg 
spannend. De score liep gelijk op richting de 25. Geen van beide teams gaf zich verloren 
en bleven doorvechten. We weten waarschijnlijk allemaal hoe dat gaat. Achter met 29-28 
werd de bal, aan onze kant, in het net gesmashed door Dave. Kan iedereen overkomen 
toch? Eindscore: 30 – 28. 
 
Tot slot set 4. 
3-0 achter.. tja, wat moet je er van zeggen? ‘We hadden ze makkelijk moeten hebben! 
Waar is die agressiviteit!’, aldus bevelhebber De vries. Topmid en dameszoekende Edwin 
Schür werd opgesteld, samen met middenman, Hekwerk de Ruiter. Raar maar waar, in 
deze laatste set werden er minder fouten gemaakt, waardoor de puntjes dus bij ons in de 
meerderheid kwamen. Er werd wat plezier gemaakt onder de teamleden en met 
spannende gelijk oplopende punten gingen we richting de 25. Op het eind kregen we 
zelfs nog kleine vertragingen voor Edwin z’n opslag. Dit vanwege de dames teams die 
hun wedstrijd al hadden afgerond en langs ons veld naar de kleedkamer liepen. Eventjes 
was de wedstrijd voor de mid-speler niet het belangrijkste en werden er wat 
oogcontacten uitgewisseld. Gauw even afmaken, dan kon meneer nader onderzoek doen. 
We wonnen deze laatste set met 22 – 25. 
 
 
               Door Roan Holtland 


