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Daar was dan de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. En gelijk tegen een team dat twee 
keer gewonnen had en bovenaan stond. Dus gelijk vol aan de bak om ook de vele 
aanwezige ouders te laten zien wat jullie kunnen. 
Voor de wedstrijd eerst nog op de foto, wat een prachtig resultaat heeft opgeleverd. Dat 
kan natuurlijk ook niet anders met zulke meiden, alleen begreep ik wel dat niet iedereen 
gelukkig is met het resultaat. 
Waar we wel gelukkig van werden, was het resultaat in de wedstrijd. De eerste set begint, 
en voordat de tegenstander ook maar een idee heeft van wat er gebeurt, staan jullie een 
straatlengte voor. Met een goede serve, uitstekende pas, prima set ups en krachtige 
aanvallen. En dan ook nog heel gevarieerde aanvallen. Na vaak een goede pass, werden 
alle mogelijke aanvalscombinaties uitgevoerd. De tegenstander had daar dan ook geen 
antwoord op, en binnen no time was het dan ook 1-0 in sets. 
En ook in de tweede gingen jullie vrolijk door met prachtig spel. Daar waren hele mooie 
midaanvallen bij, en ook de buitenaanvallen werden steeds mooi afgemaakt. En wanneer 
er een aanval van de tegenpartij kwam, was daar jullie blok en verdediging waarmee ook 
deze set in winst werd omgezet. 
Ja, en dan de derde set. Het begin was voor de tegenpartij. Die speelden de hele wedstrijd 
al goed, alleen waren jullie nu er niet helemaal bij. Te slordig met de pass, geen aanval, 
en verdedigend ging het ook niet goed. Maar na een achterstand, een time out en weer 
meer inzet en beter spel aan onze kant, werd er puntje voor puntje teruggevochten. En 
toen de voorsprong er weer was, kwam er steeds meer vertrouwen in jullie spel en was de 
derde set ook binnen. 
De laatste set waren jullie helemaal los en werd er volop gevarieerd aan het net en werd 
de tegenstander alle kanten opgestuurd. Jullie werden zelfs zo enthousiast, dat de 
opstelling een beetje vergeten werd en de de laatste 3 punten weinig mensen meer op de 
juiste positie stonden. Maar ja, daar zeuren alleen de trainers maar over. Jullie winnen ook 
de laatste set en zo werd een prachtige wedstrijd tegen een goede tegenstander, met 4-0 
gewonnen!!! 
 
Klasse dames. Blijf zo doorgaan met elkaar, want deze was gewoon een goede 
teamprestatie. Met jullie allen hebben jullie dit bereikt. 
Maar ja, zoals vorige keer uitgelegd, de vrouw van de wedstrijd..... 
 
Dat is deze week: Lisa Stevens. 
 
 

Jan van Marle 


