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Eindelijk is het seizoen gestart. En hoe! 
Na een aantal weken trainen, waarbij iedereen weer aan elkaar en aan de oude en nieuwe 
trainer moest wennen, mochten jullie eindelijk het veld in voor een echte wedstrijd. 
En natuurlijk waren wij allemaal nieuwsgierig naar hoe dat zou gaan. We hadden wel 
getraind op de pass, de opslag, de aanval, de set up, het systeem en noem maar op. Maar 
of dat ook in een wedstrijd zou lukken??? 
Nou dames, halverwege de eerste set werd dat al duidelijk. Met een goede service, een 
strakke pass, prima set-ups en mooie aanvallen, was daar een welverdiende ruime 
voorsprong. De eerste set werd dan ook vrij simpel gewonnen en ook de tweede ging 
goed. Met wisselende aanvalscombinaties, zoals hoog buiten, snelle midden aanval en 
onverwachte achter smashes, werd ook de tweede set gewonnen. 
Maar misschien ging dit wel te gemakkelijk. Want in de derde set werd het allemaal wat 
slordiger. Kwam de pass niet meer aan, daardoor minder goede set ups en aanvallen. Ook 
de opslag liep minder, waardoor het toch nog spannend werd aan het einde van de set. 
Maar, en dat was knap van jullie, werd deze set op karakter en vechtlust gewonnen. 
De vierde ging net als de derde niet soepel, maar ook deze werd aan het einde met veel 
inzet binnen gesleept. Dat betekent de eerste overwinning in dit seizoen. Klasse meiden!! 
Dat is een mooi begin. Er blijft nog genoeg over om te oefenen en dat gaan we ook zeker 
doen, maar dit pakt niemand jullie meer af.  
 
Als aardigheidje wil ik na elke wedstrijd iemand vrouw van de wedstrijd maken. Niet dat 
die veel beter is dan de rest, maar die door inzet, sportiviteit, spel en teamgeest tijdens de 
wedstrijd opvalt en zo een voorbeeld kan zijn voor de rest. 
 
Deze wedstrijd is Vrouw van de wedstrijd: Jettie. 
 
's Middags en 's avonds hebben we gezellig gegeten bij Marcel. Dat was hartstikke gezellig 
en goed voor de teamgeest.  
Laten we zo verder gaan en er een mooi seizoen van maken. 
 

Jan van Marle 


