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Op vrijdagavond een wedstrijd spelen is lastig. In Heerenveen spelen is ook niet leuk. In 
zo´n grote sporthal met zoveel afleiding erom heen is heel moeilijk. En dan ook nog een 
tegenstander die `maar` één na laatste staat..... De wedstrijd was al gewonnen voordat 
we begonnen. Tenminste, dat dachten jullie. 
De reis naar Heerenveen begint al met een geblesseerde, maar Emma, heel goed dat je 
mee ging!!! Tijdens de warming up kwam daar de tweede bij± Helga gaat door haar enkel 
en kan niet spelen. Weer een tegenvaller. Maar ja, wat geeft het denken jullie, wij winnen 
toch wel van deze tegenstander. 
Om dan gelijk het goede nieuws maar te melden, jullie hebben inderdaad met 4-0 
gewonnen. Maar wat ging dat slordig!!! 
Ik denk als we alle fouten bij elkaar optellen, dat dat er meer zijn dan jullie aan punten 
hebben gescoord. Opslagen gingen fout, passes waren hopeloos, set ups kwamen maar 
zelden aan en de aanval was ook niet best. Na de geweldige wedstrijd van vorige week, 
was dit een grote stap terug. Dit kwam vooral door een gebrek aan concentratie en veel 
gemakzucht. 
Maar toch wil ik niet alles negatief noemen, Na een slecht eerste set, een nog slechtere 
tweede, hebben jullie in de derde en vierde set toch gevochten voor ieder punt en op die 
manier de overwinning veilig gesteld. En dat is ook belangrijk. Slecht spelen maar 
uiteindelijk wel blijven vechten en winnen. 
Deze wedstrijd maar gauw vergeten en de komende weken weer lekker verder gaan met 
trainen en opbouwen om zo de volgende wedstrijd er weer te kunnen knallen! 
 
En de vrouw van wedstrijd was deze keer niet zo moeilijk, dat waren er namelijk twee: 
Emma en Helga voor hun steun tijdens deze moeilijke wedstrijd en allebei beterschap dat 
jullie weer gauw kunnen spelen. 
 
 
 Jan van Marle 


