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VC Zwolle MB1 - Set Up MB1. 
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Uitslag: 3 - 2 
 
VERLOREN!!! 
 
Dames, daar was dan ineens de eerste verliespartij. En een terechte verliespartij. Maar dat 
was niet nodig geweest! Tenminste, dat denk ik, maar volgens mij jullie ook. 
Maar laten we bij het begin beginnen. 
 
Wat een fantastische eerste set!!  
Scherpe service, veel service druk, goede ralleypasses, attent aan het net en volop 
aanvallen. Voordat iedereen met de ogen kon knipperen was het 25-6. En dat tegen een 
tegenstander waarvan wij dachten dat het lastig zou worden. Want zij stonden derde, en 
wij tweede. Nou, lastig was het dus niet. 
Of toch wel??? 
Tweede set begint. Eerste set dik gewonnen. Dus..... 
Een stapje minder hardlopen, afwachten waar de bal komt, simpele balletjes over het net. 
Moet kunnen toch???  
Dus niet. Zwolle was wakker geschud. Vocht voor elke bal. Pakten bijna alles verdedigend 
en hadden af en toe een beetje geluk. Gevolg: Een grote achterstand. Maar... daar kwam 
de vechtlust aan het einde van de set, bij een 23-19 achterstand, toch weer terug. Zo 
goed als in de eerste set was het niet, maar er werd weer gevochten voor elk punt. En 
punt voor punt kwamen jullie terug, met een 26-24 als afsluiting werd ook de tweede set 
gewonnen. Dat was wel weer klasse!! 
En dus waren jullie weer bij de les, wakkergeschud, vol goede moed, super fanatiek.... 
Tenminste, dat dacht ik. 
Maar niet dus. 
In de derde en vierde set werd er nog slapper gespeeld. Geen beweging, afwachten, kijken 
naar elkaar, simpele balletjes over het net, service uit, in het net of gewoon simpel over 
het net. Het was het allemaal net niet. En Zwolle? Die geloofden erin, gingen steeds meer 
ballen terugspelen, pakten alles wat jullie over het net speelden. Maar waren jullie 
kansloos! Nee absoluut niet. Jullie hadden veel foute opslagen, maar Zwolle nog veel 
meer. En toch wint Zwolle deze twee sets en jullie niet!! En dat was jammer en niet nodig. 
En dus komt er bij een 2-2 stand de beslissende vijfde set. Dat wordt alles of niets. Nou, 
uiteindelijk werd dat dus niets. Gelijk weer op achterstand. Nog steeds geen durf om op 
vechtlust deze set te winnen. Tot 14-9... Ineens was er weer een goede reeks opslagen. 
Ineens was de tegenstander toch niet zo goed. Het werd 14-12. Nog weer een goede 
service die door Zwolle met veel moeite teruggebracht wordt. En wat gebeurt er dan??? 
Het was heel typerend voor de hele wedstrijd. De bal valt bij aan onze kant over het net, 
en wij kijken er met ons allen naar.  
Afgelopen dus. Teleurstellend, verdriet, boosheid, en noem allemaal maar op. VERLOREN! 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Meiden, inderdaad verloren, maar laten we niet negatief blijven. Dit geeft weer aan dat we 
moeten blijven trainen. Kop omhoog, strijd inzet, fanatiek zijn, elkaar helpen, vechten 
voor elke bal. dat hebben we geleerd, en daar gaan we aan werken de komende tijd. Met 
elkaar en voor elkaar. 
 
Deze wedstrijd was er niemand beter dan een ander, maar er was ook niet niemand 
minder dan een ander. Dus deze keer geen vrouw van de wedstrijd, maar jullie worden 
allemaal uitgedaagd om volgende week, tijdens een thuiswedstrijd, weer te laten zie wat 
jullie kunnen!!! want dat jullie het wel kunnen bleek wel uit de eerste set. 
 
Meiden, kop omhoog, goed trainen deze week, en op naar de volgende wedstrijd!!! 

Jan van Marle 


