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De tweede wedstrijd van het seizoen. Vertrek om 7.45 uur!!! Iedereen dolenthousiast dat 

wij zo vroeg mogen spelen. Onderweg moeten we nog wachten op een aantal koeien die 

net gemolken zijn. In Nijeveen is sporthal wel open, maar koffie moet nog gezet worden. 

Alleen is er niemand om koffie te zetten. Dan maar gewoon beginnen aan de wedstrijd. 

 

Eerste set begint. Wij zijn super geconcentreerd. Misschien wel te geconcentreerd. Gelijk 

kijken wij tegen een achterstand aan. Maken onnodige fouten met opslag en pass, 

waardoor we niet in ons spel komen. Maar waar jullie vorig seizoen dan de koppies lieten 

hangen, gaat het nu anders. Jullie vechten terug en komen gewoon weer in de wedstrijd. 

Dan straalt het plezier er weer vanaf, gaat de opslag goed, pass uitstekend en 

schitterende aanvallen. En dan wordt de eerste set terecht gewonnen met 25-22. 

 

De tweede set begint net als eerste set. Ook nu weer een ruime achterstand in het begin 

van de set. Maar ook nu komen jullie terug. En komen jullie weer op voorsprong. Met 

aanvallen vanuit alle posities, maken jullie het de tegenstander super moeilijk. Met 

buitenaanvallen die scoren, midaanvallen langs een lange blokkeerster, aanvallen achter 

en waar nodig een blok, wordt deze set puntje voor puntje binnengehaald. Het blijft 

spannend tot het laatste puntje, maar wij winnen wel met 25-23. Klasse dames! 

 

Maar ja, dat dachten jullie ook van jullie zelf in de derde set. En dan blijkt dat de 

tegenstander ook goed kan volleyballen. Dat we nu in een competitie zitten dat we altijd 

volledig ons best moeten doen. Anders worden we volledig weggespeeld. En dat is niet 

nodig. De tegenstander wist hier wel raad mee, en liep ver weg in deze set. Maar aan het 

einde van de set, was de vechtlust er weer. Het geloof in eigen kunnen. Dat was hartstikke 

mooi om te zien. Helaas was de achterstand te groot om nog helemaal goed te maken, 

maar jullie lieten zien wat jullie kunnen, en dat was meer dan de tegenstander aankon. 

Door de grote achterstand werd deze set dan wel verloren met 25-17, maar het einde van 

deze set was super! 

 

En in de vierde set gingen jullie gewoon verder. Met een goede opslag, een prima pass en 

gevarieerde aanvallen, werd de tegenstander helemaal weggespeeld. Met veel plezier en 

enthousiasme werd deze set winnend afgesloten met 25-16, waarmee ook de wedstrijd 

werd gewonnen. En ook ging het dan iets minder als in de eerste wedstrijd, de vechtlust 

was veel groter. En daar kun je dus ook wedstrijden mee winnen. Maar daarmee ga jezelf 

ook steeds beter volleyballen!! 

 

Dus dames, ga zo door. Wij vonden het als trainers een geweldige wedstrijd, en hopen er 

daar nog veel meer van te zien dit seizoen. Op naar de volgende wedstrijd, thuis tegen 

Side Out op 22 oktober om 16.00 uur. We hopen op veel steun van alle supporters van 

ons.  

 

En het voordeel van zo’n vroege wedstrijd was wel dat wij ’s middags vrij waren! 

 

En vrouw van deze wedstrijd is: Joanne. 

 
Jan van Marle 


