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De eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. Nu konden wij eindelijk aan onze eigen 

supporters laten zien wat wij kunnen. Er waren lekker veel mensen in de sporthal, onder 

andere voor de derby van heren 2 tegen Reflex, dus het was zeer rumoerig. Zo was ook 

onze wedstrijd. Dat was er één met drie hoofdstukken. 

 

Hoofdstuk 1: GEWELDIGE START. 

 

De eerste twee sets waren met één woord: GEWELDIG!! Wat een overtuiging en een 

beleving lieten jullie zien in het veld. De tegenstander was er wel, maar zag je helemaal 

niet. Vanaf het eerste fluitsignaal gingen jullie er volle bak tegenaan, stonden de koppies 

goed, en dan lukt ook alles. Geweldig was dat om te zien, maar ook voor jullie moet dat 

geweldig zijn om zo te spelen. De eerste set werd met 25-8 gewonnen, de tweede met 25-

17. Deze setstanden zeggen heel veel, maar vooral het spel van jullie met gevarieerde 

aanvallen en supergoed verdedigen, was reclame voor jullie zelf. 

 

Hoofdstuk 2: DRAMATISCH VERVOLG. 

 

En toen de derde en begin vierde set. Er stond ineens een compleet ander team leek het 

wel. Alles wat in de eerste sets goed ging, lukte nu niet meer. De koppies gingen hangen, 

we lieten de tegenstander terug in de wedstrijd komen, en wij gingen met hun meedoen 

met rommelig spel. En dat is nu net iets wat jullie niet kunnen. Het was eigenlijk niet om 

aan te zien, dramatisch gewoon. Maar, en dat is wel goed van jullie, wisten jullie zelf ook. 

Maar de spirit was er niet meer, het geloof in eigen kunnen foetsie, noem allemaal maar 

op. Resultaat: De derde set werd met 24-26 verloren, en de vierde werd na tussenstanden 

van 0-6, 3-14, 9-18 tot aan 18-23. En dat was niet einde van de set, maar wel van dit 

hoofdstuk. 

 

Hoofdstuk 3: ENORME VECHTLUST. 

 

De coach had deze set al opgegeven, was al bezig met de vijfde set. Maar dat wilden jullie 

niet. Nee, in eens stond daar weer een team met een enorme vechtlust. Geloof in eigen 

kunnen was er weer, het gaan voor elke bal, de tegenstander intimideren en soms wat 

geluk. Het spel was niet zo geweldig als in de eerste twee sets, maar puntje voor puntje 

kwamen jullie dichterbij. Van 18-23 werd het 23-23. Maar ook de tegenstander geloofde 

erin en bleef er vol voor gaan. Zij kregen met 23-24 zelfs een setpunt, en was die vijfde 

set wel heel dichtbij. Maar door er nog een schepje bovenop te doen, werd er met heerlijk 

vechtvolleybal, de vierde set ook binnen gesleept: 26-24. Dat was misschien niet helemaal 

verdiend, maar doordat jullie er weer voor gingen vechten, was dat uiteindelijk wel 

terecht! En met dat in ons achterhoofd, kunnen we de volgende wedstrijd met vertrouwen 

tegemoet zien: dan gaan we uit naar Urk, een oude bekende, waar we heel graag willen 

winnen. Dus dames, zet hem op en ga zo door. 

 

En vrouw van deze wedstrijd is: Bianca. 

 

Jan van Marle 


