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Na een week goed trainen, was daar dan eindelijk weer een thuiswedstrijd. Met strakke 
koppies kwamen jullie de zaal in, nog niet vergeten hoe het vorige week was gegaan. Dat 
moest nu beter, want onze trouwe supporters zaten op de tribune. Klaar om jullie aan te 
moedigen en luidkeels toe te schreeuwen! En er werd gefilmd! 
Nou als echte filmsterren begonnen jullie aan de wedstrijd. Toss gewonnen, als eerste de 
opslag, en daar gingen jullie. Met een goede service werd de tegenstander onder druk 
gezet. Goed geconcentreerd werd er gepasst en aangevallen. En daar was een ruime 
voorsprong in de eerste set. Maar aan het einde slopen er toch wat foutjes in het spel, en 
kwam de tegenstander toch weer dichterbij. Er gingen wat ballen mis, het spel werd wat 
onzeker. Maar de voorsprong was groot genoeg om de eerste set te winnen.  
Voor de tweede set maakten de coaches niet weer dezelfde fout als vorige week om alle 
wisselspelers in te brengen, maar jullie lekker door te laten volleyballen. En ook nu ging 
dat met veel enthousiasme en goed spel. Maar ook nu kwamen aan het einde van de set 
weer de foutjes en werden jullie te voorzichtig, waardoor de tegenstander weer dichterbij 
kwam. Maar ook nu was de voorsprong groot genoeg voor de winst. 
De derde en vierde set leken erg op elkaar. Goede momenten werden afgewisseld met 
soms wel weer een afwachtende houding, net een stapje te laat, net de pass niet goed, 
een foute opslag, de setup te langzaam, de aanval niet scherp. En in de omschakeling, 
wanneer de tegenstander de bal alleen maar over het net kon spelen vanaf het achterveld, 
waren jullie vaak net te laat om een goede pass af te leveren. En dat had nog meer fouten 
tot gevolg waar door het spel er soms slordig uitzag. Maar uiteindelijk waren jullie wel de 
verdiende winnaar en daar mogen jullie trots op zijn. 
Klasse meiden! Zo moeten we verder en dan kunnen we nog mooie wedstrijden laten zien 
aan onze toeschouwers. 
 
Vorige week was er geen vrouw van de wedstrijd, en nu ook niet. Nee dit was een 
teamprestatie waarbij iedereen bij geholpen heeft en dus zijn jullie gewoon het team van 
de wedstrijd!! 
En als het goed is kunnen jullie allemaal de film downloaden om nog eens te kijken wat er 
goed ging en wat er beter kan. 
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