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De laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Wythmen. Er staat niets meer op het 
spel, we staan tweede en dat kan niet meer veranderen. Een prima prestatie. Maar we 
moeten nog wel spelen. En dat doen jullie dan ook met veel plezier. Met veel lol, gezang 
en enthousiasme wordt deze wedstrijd gespeeld. Of dat komt omdat dit de laatste 
wedstrijd is, of omdat de trainer op vakantie is... Nee, jullie hebben er gewoon plezier in. 
En dat laten jullie de hele wedstrijd zien. Met goede opslagen en mooie passes, spelen 
jullie een potje volleybal waarbij aanvallend ook alles lukt. De eerste set werd dan ook 
gemakkelijk gewonnen met 25-12, waarbij Wythmen geen enkele kans kreeg om ook 
maar in de buurt bij jullie te komen. 
 
In de tweede set werd de concentratie iets minder, maar ook dat was geen probleem, 
jullie waren zoveel beter dan Wythmen, dat deze set ook gewonnen werd met 25-19. 
 
En dan de derde set. In deze set lieten jullie zien dat jullie gegroeid zijn dit seizoen!! Met 
rommelig spel, slechte passes en mindere opslagen, bleven jullie gelijk opgaan met het 
spel van Wythmen totdat jullie, en de coach, het bij een achterstand van 21-22 genoeg 
vonden. Met enkele wissels, goede opslagen en verdedigend goed spel werd deze set 
gewoon gewonnen met 25-22. Klasse dames!!!! 
 
En dan de laatste set: Eigenlijk zegt de setstand alles: 25-9. Meer zeggen we daar dan ook 
niet van. Alle spelers komen deze set in actie. En daaruit bleek ook dat jullie dit met jullie 
allen gedaan hebben. Het hele seizoen, met alle blessures en tegenslagen, bleven jullie als 
team elkaar steunen, waren jullie er bijna altijd op de training, soms wat minder 
gemotiveerd, maar dat hoort er ook bij. 
 
Kortom, Lonnenke, Bianca, Emma, Eva, Jettie, Lisa, Joanne, Helga en Lisa, bedankt voor 
een geweldig leuk seizoen en op naar volgend jaar. 
 
Mede namens Marcel, nogmaals bedankt. 
 
 

Jan van Marle 


