
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

SPANNING TERUG IN COMPETITIE! 
Set Up MB1 verliest met 4-0 van Urk MB1 

 
 
D.d. 13-02-2016 
Uitslag: 4 - 0 
 
Bovenstaande zou een krantenkop kunnen zijn over jullie wedstrijd tegen Urk. Inderdaad 
met 4-0 verloren. Dal lijkt kansloos, maar was het absoluut niet. Het was gewoon een hele 
leuke wedstrijd om naar te kijken, waarbij er wel grote verschillen zichtbaar waren tussen 
beide teams.  
Waar Urk veel onderhands opsloeg, slaan jullie alles bovenhands op.  
Urk verdedigde heel veel ballen en haalde veel ballen van de vloer, bij jullie viel er nog 
weleens een bal tussen een aantal speelsters in, was de verdediging minder scherp. 
Aanvallend kwam het bij Urk af en toe van één speelsters, jullie vielen volop aan, en dan 
ook iedereen. 
Midaanval was er bij Urk niet, bij jullie regelmatig. 
Blokkerend was Urk zeer sterk, ook op de middenblokkering, bij jullie was dat minder. 
 
Alle vier sets leken wat betreft het scoreverloop op elkaar. Urk nam elke keer een kleine 
voorsprong van 4 of 5 punten, waardoor jullie aan een inhaalwedstrijd begonnen. Vaak 
kwamen jullie gelijk of tot op één punt, en dan liep Urk weer 4 of 5 punten uit, waardoor 
jullie weer over nieuw moesten beginnen aan de inhaalwedstrijd. In de eerste set 
gebeurde dat tot 14-14, waarna Urk de beter scorende ploeg werd, en deze set met 25-16 
wint. In de andere drie sets waren jullie weer bij 18-18 gelijk, maar lieten jullie elke keer 
weer verrassen door Urk en werden deze sets ook verloren. 
 
Dat was jammer, maar ook dat hoort bij volleybal. Al met al hebben jullie leuk gespeeld, 
en waren jullie wat betreft het volleybalspel beter dan de tegenstander. Alleen scorend 
lieten jullie het een beetje afweten, waardoor Urk elke keer weer een kans kreeg, en die 
ook vaak afmaakte. Laten we daarvan leren en verder meegaan, want er is nog een 
mogelijkheid op revanche: 9 april komen ze nl. naar IJsselmuiden en dan........... 
 
2 dames staken er bovenuit en zijn daarom ook vrouw van de wedstrijd: 
Jettie en Joanne. 
 

Jan van Marle 


