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Verslag MJT Doezum! 
  
 
 
Voorwoord 
Naar weken uitkijken was het dan eindelijk zo 
ver! Vier dagen hoog niveau volleybal en 
enorm veel gezelligheid in het vooruitzicht. 
Met dit verslag willen we een klein beetje 
laten zien wat het meerdaags jeugdtoernooi in 
Doezum voorstelt. 
 
Woensdag-avond 1 juni 
We kwamen na een dik uurtje rijden om 6 uur 
aan in Doezum. Na het aanmelden en krijgen 
van het wedstrijdschema zijn we gelijk 
begonnen met het opzetten van de tenten en 
de partytent. De tenten stonden al snel dus hadden alle tijd om nog even te zitten en 
rustig nog even in de sporthal te kijken. Om 20:40 hadden we onze eerste wedstrijd 
tegen sudosa2 uit assen. Dit moesten we doen met 6 spelers omdat de rest donderdag 
uit de kerk kwam.  
We begonnen zeer sterk de eerste set. We speelden met veel plezier, en speelden een 
hoog niveau. Veel ballen op Mark Flier die uitstekend speelde. We kwamen al snel een 
aantal punten voor door zelf te scoren en een goede serve. Deze voorsprong hebben we 
de hele set vastgehouden en wonnen deze set dan ook. 
De tweede set was weer met een goed begin. We hadden mede door een fantastische 
Block van Arjen Kaspers een kleine voorsprong. Sudosa ging nu zelf scoren en haalde alle 
ballen van de vloer. Door een aantal dingen die tegen zaten, kwam sudosa voor en ging 
zelf goed spelen. Ons spel ging iets achteruit maar was ook meer ten verdienste van hun 
dat ze deze set gewonnen hebben.  
De wedstrijd eindigde in 1-1. Maar toch met een tevreden gevoel een aantal biertjes los 
getrokken! 
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Donderdag 2 juni 
Donderdag, De 2e dag van het toernooi Doezum! Maar op deze dag moest nog even flink 
gevolleybald worden. Want we hadden 2 mooie wedstrijden voor de boeg. Maar eerst 
moest iedereen nog even wakker worden van de nacht er voor. Want toen werd er even 
wat genuttigd. En s´morgens kwamen de gevolgen er van.. onder andere een droge keel 
en sommigen hadden nog even een paar bomen nat gemaakt die niet ver van de tent 
afstonden. Toen dit allemaal gebeurt was kon er uiteindelijk gevolleybald worden.  
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Dio-Bedum. We wisten niet wat we konden 
verwachten van deze wedstrijd. Maar al spelende kwamen er achter dat dit nog wel eens 
een lastige pot kon worden want de 1e set hadden we verloren. Toen moesten we nog 
een 2e set tegemoet maar deze set was voor ons. Mark die sloeg even een paar balletje 
binnen en het klusje was geklaard met als wedstrijdresultaat 1-1! 
Na 2 wedstrijden wachten 
moesten we weer volleyballen 
alleen dan tegen de Jongens 
van Sudosa 1. Deze jongens 
waren wat groter, sloegen 
wat harder en scoorden bijna 
alles dus er viel weinig te 
redden. De eerste set 
begonnen we met een pens 
vol power (in een goeie zin) 
maar dit alles bij elkaar hielp 
weinig want we verloren de 
1e set met 25-22 al was dit 
nog niet heel slecht want de 
2e set was het helemaal 
droevig met een set resultaat 
van 25-6 verloren dus een wedstrijdresultaat van 2-0 verloren. En dit was zoal onze 
donderdag ochtend! Beschreven door Anthonie van Landshoven tot Hogendam 
Na een lange ochtend volleybal hadden we eindelijk een paar uur om te eten en bij te 
komen. Om 4 uur moesten we weer richting de sporthal om ons voor te bereiden op de 
wedstrijd tegen Sliedrecht. Rick, Kees en Albert waren ondertussen ook aangekomen en 
konden dus ook mee spelen tegen Sliedrecht.  
Het eerste set tegen Sliedrecht begonnen we matig, de pass lag slecht en er werd niet 
veel gescoord door set up. Halverwege de set begonnen we beter te spelen, we maakten 
minder fouten en scoorden meer. Toch verloren we de set door een slechte start. 
De tweede set gingen we verder met hoe we de eerste set geëindigd waren. We liepen 
gelijk op naar de twintig, zo wonnen we de tweede set met een paar punt verschil. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 3 van 4 
 

Vrijdag 3 juni 
Na een redelijke nachtrust moesten we half 10 het al weer op nemen tegen de Meeuwen. 
Deze wedstrijd speelden we niet in Doezum maar in een sporthal in Marum. Om kwart 
voor 8 moest iedereen wakker worden wat voor sommigen toch enige moeite bleek te 
zijn. Nadat we wat gegeten hadden zijn we de auto in gestapt bij een zeer ervaren 
bestuurder Rick Vahl (en nog 2 andere auto’s) wat ook bleek uit zijn geoefende 
rijkwaliteiten. Naar een ‘rustige’ rit richting de sporthal in Marum hebben we ons snel 
omgekleed om vervolgens een wedstrijd te spelen tegen de Meeuwen. 
Het begin van de wedstrijd was moeizaam, maar nadat iedereen in de gaten had dat we 
aan het volleyballen waren kwamen we terug. We liepen uiteindelijk gelijk op naar de 25 
maar het mocht niet baten, de eerste set verloren we.                                                                          
De 2e Set was het zelfde verhaal, we liepen gelijk op maar de meeuwen waren toch beter 
op elkaar ingespeeld en wonnen zo de wedstrijd met 2-0. Ondanks het verlies mochten 
we toch niet klagen gezien de tegenstander hoewel hier toch wel een set te halen viel. 
De tweede wedstrijd moesten we ook in Marum spelen. We hadden ruim de tijd dus zijn 
we in wedstrijdtenue inkopen gaan doen bij een supermarkt wat hard nodig was voor 
sommigen van ons. Toen we terug waren hebben we nog van een aantal sets mogen 
genieten. Sommigen met de ogen dicht maar de meesten hadden geen probleem met het 
wakker blijven. 
Nadat iedereen ook nog een aantal bolletjes etc. hadden gegeten moesten we aantreden 
tegen de Kangeroes. Een sterk team, maar wij gingen vol enthousiasme de wedstrijd in! 
Dit enthousiasme kwam naar voren in het spel en ook het publiek begon set-up aan te 
moedigen! We liepen wederom gelijk op in de punten, en terwijl we vol in de wedstrijd 
zaten wou onze libero Jelle een bal opduiken met als gevolg een arm uit de kom. Zo 
moesten we de wedstrijd verder spelen zonder libero. Als snel was iedereen van de 
schrik bekomen en hebben we het spel met hetzelfde enthousiasme voortgezet. 
Uiteindelijk moesten we weer net het onderspit delven.  
De tweede set begonnen we gelijk goed en we kwamen al snel op een voorsprong te 
staan deze voorsprong hebben we vastgehouden en zo was de uitslag van de wedstrijd 
met hoog niveau 1-1.  
Omdat er even naar Jelle zijn schouder werd gekeken in het ziekenhuis zijn we met een 
pendelbusje weer richting Doezum gegaan. Hier hebben we eerst een muziekje aangezet 
onder de party-tent.  
De laatste vaste wedstrijd hebben we tegen Grøndal gespeeld. Een fanatiek stel Denen 
die ook redelijk goed kunnen volleyballen. De eerste set begonnen we goed maar al snel 
slopen er foutjes in bij ons en gaven we de set met een nipte achterstand weg. De 
tweede set zakte de moet ons een beetje in de schoenen. Grøndal sloeg ons aan alle 
kanten eruit en zo verloren we deze wedstrijd met 2-0.                                                                                              
Maar we kregen nog een tweede kans om ons te bewijzen tegenover de Denen. We 
moesten laat in de avond weer een wedstrijd spelen tegen Grøndal om te strijden voor 
een 6e plek in het eindklassement. Hoe laat het ook was, vastberaden begonnen we aan 
deze wedstrijd! We lieten ons zeker niet wegslaan. De wedstrijd eindigde met een gelijke 
stand. Zo konden we met een tevreden gevoel douchen om vervolgens een geweldig 
eindfeest te hebben. 
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Zaterdag 4 juni 
Vlak voor het eindfeest op 
vrijdagavond kregen we nog 
even te horen kregen dat we 
diezelfde morgen om 8.30 uur 
present moesten staan voor 
ons laatste potje volleybal, om 
toch nog even stukje te 
klimmen in het 
eindklassement.                         
Iedereen vroeg de tent in dus… 
Niets was minder waar. Na een 
spetterend eindfeest in de 
feesttent werd er in de late (of 
vroege?) uurtjes doorgegaan 
op de camping. Waarom het zo 
laat werd weet ik niet, maar 
laat werd het.. Enkele spelers dachten zelfs ’s nachts nog even baantjes te trekken in het 
peuterbad en moesten dit met een nat pak bekopen. Enfin, goed en wel rond een uur of 
5-6 was de rust weergekeerd en besloot iedereen maar te gaan slapen. In eigen tent of 
in de tent van teamgenootjes, omdat niet alles even stevig was opgezet.  
Iets over 8 schrokken er een aantal spelers flink wakker, omdat er nog minder dan een 
half uur tijd was om om te kleden, warm te lopen, in te spelen en in te slaan. Daarop 
iedereen maar geprobeerd uit bed te trommelen, al bleek dit geen succes. 5 voor half 9 
stond iedereen dan toch in de zaal. Slaperige koppies, dat wel… DIO/Bedum was de 
laatste tegenstander en deze hadden ook zichtbaar moeite met het tijdstip. Wij waren 
slecht, maar zij konden er helemaal wat van.. De wedstrijd eindigde dus ook in een 
makkelijke 2-0 winst. Een toernooi sluit je natuurlijk altijd af met een winst, da’s logisch! 
Vlak na de wedstrijd viel de stroom uit en was het een uur of 2 pikkedonker in de 
sporthal. Hier hadden wij gelukkig geen last meer van. Even heerlijk gedoucht en de rest 
van de dag in de zon op de camping gelegen. Daarna hebben we met z’n allen nog even 
de finales bekeken en was het alweer tijd om afscheid te nemen van Doezum.  
Veel mensen leren kennen, lekker weer gehad, enorm veel lol gehad, leuke feestjes 
gehad en lekker gevolleybald; tot volgend jaar MJT! 
Gesprek van de dag: De fiets van Anthonie van Landshoven tot Hogendam met het merk 
gazelle.                                                                                                                                             
Meest gedraaide nummer: Als we gaan dan gaan we met z’n allen!                                            
 
 

 


