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Een wedstrijd met een bijzonder begin, een bijzonder verloop, en een bijzonder einde. 
 
Uit naar Joure, dat klinkt niet zo ingewikkeld. Maar wanneer de routebeschrijving ons op 
een industrieterrein brengt, een trainer die een sporthal weet, maar dat de verkeerde 
blijkt te zijn, uiteindelijk op de goede plek zijn en dan van de scheidsrechter geen 
inspeeltijd krijgen..... 
Dat waren al heel wat hobbels. 
Maar ja, wat maakt ons dat nou uit? Wij beginnen gewoon met spelen, en dan ook gewoon 
goed spelen! De eerste set loopt het geweldig, houden we de tegenstander onder druk en 
lopen we uit tot een 21-11 voorsprong. Maar dan volgt er een opslagserie van Joure. De 
eerste bal val goed voor Joure, de tweede, derde, vierde, vijfde... Jullie raken helemaal de 
concentratie kwijt, de pass is weg, niets lukt meer, er wordt gemopperd op elkaar. En op 
die manier halen jullie jezelf uit de wedstrijd. Gelukkig volgt er een foute service aan de 
kant van Joure, en na een spannend slot winnen jullie met 26-24.  
Iedereen blij. De vechtlust aan het einde van de eerste set nemen jullie mee in de tweede 
set. Het blijft rommelig, maar jullie laten zien dat jullie goed kunnen volleyballen en 
maken het nu ook af met 25-15. 
En dan denken we, deze wedstrijd hebben we gewonnen. De tegenstander denkt juist, 
deze wedstrijd is verloren, wat maakt het nog uit. Nou, dat hebben we gezien. 
De derde en vierde set lukte er niets meer bij jullie. Foute opslagen, passes alle kanten op 
behalve de goede, aanvallend werden er bijna geen punten meer gescoord. Het gevolg? 
Een zeer spannende wedstrijd voor het publiek, waarbij Joure steeds meer geloof kreeg en 
steeds meer ballen ging pakken en daarmee ook set drie en vier met 25-15 en 25-20. En 
dat was dik verdiend, maar niet nodig geweest. Het gevolg is een allesbeslissende vijfde 
set. Met een tegenstander in de winning-mood, en wij op zoek naar ons goede spel van 
het begin van de eerste set. 
Vechtlust was er vanaf het begin in deze set bij jullie. Toch was er steeds een achterstand 
van 1 of 2 punten, maar jullie bleven vechten. Goed spel kwam er niet meer uit, en op 14-
13 was er zelfs matchpoint tegen! Maar gelukkig voor ons, werd de opslag van Joure in het 
net geslagen. Dus nog steeds kans op de overwinning. De eerste opslag ging net goed, 
maar vervolgens een time-out van Joure... Maar met een laatste goede opslag werd het 
winnende punt binnen geslagen en was daar de overwinning!!! 
 
Dames, het was geen goede wedstrijd en dat weten jullie ook. Maar we moeten elkaar wel 
blijven steunen en met elkaar de wedstrijden blijven spelen. daarbij hebben we Lonneke, 
Bianca, Emma, Eva, Jettie, Lisa, Joanne,Helga en Lisa allemaal nodig! en dan mag er best 
een keertje gemopperd worden op elkaar, maar dan moeten we ook weer met elkaar de 
schouders er onder zetten. Volop trainen, en met elkaar blijven vechten, elke wedstrijd 
weer. En dan kunnen jullie een eind komen in deze competitie. En of dat dan één, twee, 
drie of vier is maakt niets uit. Met zijn allen beter worden was het doel aan het begin van 
de competitie, en volgens mij zzijn we daarmee op de goede weg. 
Dus dames, zet hem op, helpt mekaar en geloof in elkaar. 
 
En daarom als vrouw van de wedstrijd: Eva. 
 

Jan van Marle 


