
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Wedstrijdverslag  

Set Up MB1 – Prota/Urk MB1 
 

 
D.d. 09-04-2016 
Uitslag: 1 - 3 
 
De wedstrijd van het seizoen: Wie deze wedstrijd wint, is zo goed als zeker kampioen. Dus 
een mooie uitdaging, voor beide teams. Helaas is de uitslag niet in ons voordeel geëindigd, 
3-1 winst voor Urk, dus hierbij alvast gefeliciteerd. Over twee wedstrijden was Urk de iets 
sterkere ploeg, die iets minder persoonlijke fouten maakte, meer lengte had, maar 
aanvallend minder gevarieerd was dan jullie. En ja, mede door het aantal persoonlijke 
fouten, heeft Urk deze wedstrijd meer punten kunnen scoren dan jullie. 
Maar tot zover de negatieve dingen van deze wedstrijd. We beginnen gewoon overnieuw 
met het verslag. 
 
Wat was het een geweldige wedstrijd tegen Urk. Twee teams die aan elkaar gewaagd zijn, 
en elkaar uitdagen om er een mooie en spannende wedstrijd van te maken. Veel publiek, 
ook uit Urk, op de tribune, waren niet voor niets gekomen. Gelijk vanaf het eerste punt 
was er strijd, en gingen jullie er volop voor. Met mooi spel, goede passes en aanvallen, 
werd Urk onder druk gezet. We kregen een kleine voorsprong, maar Urk vocht zich net zo 
hard weer terug. Dat leverde mooie en lange rally's op, waarbij geen van beide teams ook 
maar iets wilde toegeven. Het bleef dan ook lang spannend in de eerste set, maar het was 
Urk die met een beetje geluk deze set won met 25-23. 
 
De tweede set liep het wat minder bij ons, en door twee opslagseries van Urk waar we 
geen vat op kregen, liep Urk ver weg en won deze set met 25-16. 
 
De derde was weer net als de eerste: spannend, mooi volleybal, leuke rally's. En nu bleven 
wij wel aan de goede kant van de score: met 25-23 werd deze set verdiend gewonnen. 
Urk bleef alleen op karakter bij, maar jullie waren deze set de beste ploeg met het mooiste 
volleybal. Want eerlijk is eerlijk, serverend en aanvallend waren jullie beter dan Urk in 
deze set. Waar Urk regelmatig onderhands opsloeg, en ook aanvallend weinig variatie had 
en veel prikballen, slaan jullie allemaal bovenhands op en aanvallend werd er gebruikt 
gemaakt van alle aanvallers aan het net, niet alleen hoog buiten, maar ook mid en achter 
werd er aangevallen. Dat was gewoon heel goed! 
 
De vierde set liep net als de derde set zeer goed, alleen was het Urk die de laatste ballen 
wat meer geluk hadden en daardoor dan ook met de winst aan de haal gingen: 25-19. 
Maar dames, al met al was het een schitterende wedstrijd, waarin jullie hebben laten zien 
wat jullie kunnen en waarbij jullie zeker trots op jullie zelf kunnen zijn. Nog 3 wedstrijden 
te gaan, en dan is dit seizoen voorbij. Een seizoen met allerlei tegenslagen met ziektes en 
blessures. Maar wel een seizoen waarin jullie allemaal weer beter zijn geworden. En 
daarom zijn jullie allemaal dame van deze wedstrijd!! 
 

Jan van Marle 


