
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wedstrijdverslag 

Set Up MB1 – S.V.I. MB2 
 
D.d. 12-03-2016 
Uitslag: 3 - 1 
 
Zaterdagmiddag 14.30 uur, tijd voor de uitgestelde wedstrijd tegen SVI MB2. Iedereen 
uitgerust, en lekker veel zin om te volleyballen. Voor het eerst sinds lange tijd was het 
team weer compleet! 
Nog niet iedereen was nog helemaal fit en op het oude niveau, maar jullie waren er weer. 
En dat jullie er zin in hadden bleek ook gelijk in de eerste set. Tegen een tegenstander die 
rommelig speelt, hebben jullie het vaak lastig. Maar een goede service en een redelijke 
pass, waardoor ook de aanval liep, werd de tegenstander onder druk gezet. En dat 
resulteerde in een voorsprong waardoor het nog iets gemakkelijker ging aan jullie kant en 
ook een verdiende setwinst opleverde: 25-17. 
Ook de tweede set liep voorspoedig. Wel werd het wat rommeliger en ook de pass kwam 
niet zo zuiver meer aan bij de spelverdeler, waardoor ook de aanval minder liep. De opslag 
bleef wel behoorlijk, en daar werden dan ook veel punten mee gescoord. Ook de tweede 
set werd met 25-17 gewonnen, en er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht. 
Maar toen kwam de derde set. Wij dachten als trainers dat jullie zo goed waren dat ook 
een compleet nieuwe opstelling geen invloed op jullie spel zou hebben. Maar niets was 
minder waar! 
vanaf het eerste punt liepen jullie naar elkaar te kijken en vergaten jullie te volleyballen. 
De tegenstander wist daar wel raad mee, en nam dan ook een voorsprong. daar werden 
jullie nog slordiger van in het spel, wat ook niet echt hielp. En dan, bij een 12-7 
achterstand, gaat het helemaal fout. Bij een actie aan het net gaat Emma ongelukkig door 
haar enkel en kan de wedstrijd niet uitspelen. Na een korte pauze wordt de wedstrijd weer 
vervolgd, maar nu waren jullie helemaal van slag. Aan het einde van de set begonnen 
jullie wel weer te vechten, maar de achterstand was te groot om terug te komen. deze set 
werd dan ook verloren met 21-25. 
Na een preek van de coaches ging in de vierde set de knop weer om. Opslag bleef redelijk, 
rest van het spel zeer slordig, maar de wil om te winnen was er weer. En dat kwam er ook 
uit. Deze set werd gewonnen met 25-18, zodat er toch een 3-1 overwinning was. 
Maar dames, jullie zullen toch volop aan de bak moeten de komende periode. De knop 
zullen jullie zelf om moeten draaien en volle inzet en vechtlust in plaats van elke keer een 
weerwoord van ik weet het wel. dan kunnen jullie weer beter worden en dan zal ook het 
spel weer mooier worden. Dat lijkt mij een mooie uitdaging voor de komende weken, en 
daar zullen wij als trainers ook volop aan gaan werken! 
 
Tot slot, Emma beterschap, en het kan niet anders, of jij was deze wedstrijd, ondanks alle 
pech, de vrouw van de wedstrijd. 
 
 

Jan van Marle 


