
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Verslag Prota/Urk D1 - Set Up D1 
 

 
Na een korte winterstop gingen wij zaterdag 16 januari, onder leiding van coach Mark 
Verbruggen, vol goede moed op weg naar Urk om daar een wedstrijd te spelen. Wij zijn 
ons er goed van bewust dat wij nu toch echt punten moeten gaan pakken, maar helaas 
krijgen wij dit nog niet voor elkaar. Jammer genoeg moeten wij het vandaag zonder speler 
Lianne doen, zij heeft afgelopen woensdag met trainen haar duim geblesseerd en zal het 
de komende tijd rustig aan moeten doen.  
 
Er is besloten Anneloes ook op buiten te laten spelen om hiermee hopelijk meer punten te 
kunnen pakken. Al snel bleek dat de Urker dames toch wel een sterke tegenstander is. 
Aanvallend waren zij sterk, wij konden geen grip krijgen op het spel en onze eigen punten 
scoren. Veel punten werden door ons weggegeven door een foute serve. De eerste set is 
dan ook jammer genoeg verloren met 25-12.  
 
De tweede set werd de opstelling een beetje omgegooid, Sanne kwam in de plek als 
spelverdeler en Gudrun en Dieke wisselden van positie (diagonaal en buiten). Het spel 
kregen wij alleen niet naar onze hand. Dames Urk maakte punt achter punt en als wij aan 
aanval waren, zaten de Urker dames overal. De set vloog dan ook snel voorbij en is 
verloren met 25-11. 
 
De derde set zijn wij met dezelfde opstelling begonnen als de 2e set. Coach Mark had toch 
vertrouwen in deze opstelling. Tot aan de 13e punt gingen wij gelijk op, het leek er even 
op dat er nog een kans op een punt was. Helaas kregen de Urker dames de smaak weer te 
pakken, met een goede serie aan punten als gevolg. De set verloren wij met 25-15.  
 
De 4e set, alles of niets! Met de instelling: “wij hebben nu toch niets meer te verliezen, het 
is nu erop of eronder” begonnen wij de 4e set. De servefouten bleven helaas ook in de 4e 
set terugkomen. Ook in de 4e set kregen wij het niet voor elkaar lekkere punten series te 
maken. Als er door ons gescoord werd kregen wij weer een serie van een paar punten 
tegen. Aanvallend kwamen wie niet goed aan bod. Veel punten zijn weggeven aan de 
tegenpartij. Ook de 4e set is verloren met 25-12. 
 
Einde wedstrijd….met een verlies van 4-0 naar huis. Helaas!  
Wij hopen toch echt dat wij de komende wedstrijden punten gaan pakken. Want dat moet 
echt gaan gebeuren. Wij zullen er voor knokken om een positie in de 1e klasse te 
behouden. Moedig jij ons aan bij onze komende thuiswedstrijd tegen Heerenveen op 23 
januari om 16:00 uur? Tot dan! 
 
Een sportieve groet, 
 
Jolanda Dekker 
 


