
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Verlies voor dames 1 in Heerenveen. 
 
Heerenveen 9 oktober - De ellendige thuiswedstrijd tegen Urk van vorige week 
waren we vrijdagavond 9 oktober alweer vergeten. Een verslag over deze 
wedstrijd is niet gemaakt, dat was het niet waard. Vol goede moed en nieuwe 
energie vertrokken we om 18.45 uur naar Heerenveen. 
 
We hoopten dat we deze wedstrijd minstens een punt zouden meenemen naar huis. Dat is 
gelukt, maar dit ging gepaard met veel moeite…  
 
Tijdens het inspelen deed iedereen fanatiek mee, inclusief trainer Mark Flier. Helaas was 
dit van korte duur. Zijn broek begaf het en Mark nam weer plaats bij de bank. We hoopten 
dat zijn gescheurde broek voor afleiding en verwarring zou zorgen bij de tegenstanders, 
maar dat was een illusie.  
 
De eerste set begonnen we niet goed genoeg. De pass kwam niet aan en we maakten veel 
service fouten. De tegenstanders hadden een sterke serve en scoorden hiermee veel 
punten. We bleven achter de feiten aanlopen en verloren de set met 25-16. 
 
Set 2 verliep niet veel beter. We waren veel te lief voor elkaar en lieten de tegenstanders 
scoren. Deze set verloren we met 25-12. 
 
Echter, we bleven positief. De derde set begonnen we goed en namen we zelf de leiding. 
De tegenstanders werden overdonderd door deze verandering. We hadden servicedruk en 
maakten minder fouten. Het spelletje werd leuker, mede dankzij de extra supporters op de 
bank. We sloten deze set af met winst, 25-23.  
 
Door de gewonnen set waren we erg gemotiveerd en vastbesloten om een vijfsetter van 
de wedstrijd te maken. Qua positiviteit begonnen we goed, maar qua spel niet. Er werden 
veel passfouten gemaakt waardoor we zelf niet konden scoren.  De koppen gingen hangen 
en we lieten de tegenstanders het spel spelen, waardoor we de set verloren met 25-18.  
 
Ondanks het verlies hebben we ook veel goede dingen laten zien in deze wedstrijd. We 
zijn blij met het eerste punt en hopen op meer. Volgende week woensdag 14 oktober 
spelen we de bekerwedstrijd om 20.15 uur in de Oosterholthoeve.  
 

Sanne Prins 
 


