
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Wedstrijdverslag  
Set Up MA2 – De Bevers MA1 

 

 

D.d. 05-11-2016 

Uitslag: 0 - 4 

 
 

Wanneer je een wedstrijd met 4-0 verliest, moet je als coaches meestal een positief 

verhaal houden om op die manier weer het geloof in eigen kunnen naar boven te halen. 

Dat is dan meer een peptalk dan dat het helemaal waar is. In dit geval echter niet. 

  

Ondanks het verlies met 4-0, hebben jullie weer stapjes gemaakt. Na de afgelopen twee 

wedstrijden was er wat gemopper, liep het allemaal niet zo goed. In deze wedstrijd ging 

het best wel goed. Alleen spelen we nu tegen tegenstanders die beter zijn dan afgelopen 

jaar, en dat merk je gelijk als wij niet helemaal top zijn. Dat was vooral in de eerste drie 

sets, waar er weinig servicedruk van ons was, en ook de ralleypass niet goed verzorgd 

werd. Daardoor kwam ons aanvalsspel niet goed uit de verf, en konden wij geen 

vertrouwen krijgen in ons eigen spelletje. En dat is iets wat wij wel nodig hebben. En als je 

dan ook de setstanden van de eerste drie sets ziet, 17-25, 18-25 en 18-25, geeft dat wel 

aan dat wij niet volledig zijn weggespeeld. Alleen op de beslissende momenten kwamen 

wij tekort. En dat lag voornamelijk aan dat we geen LEF toonden. Het was net of wij niet 

durfden, en daardoor kom je op achterstand en verlies je zo’n wedstrijd. Natuurlijk waren 

De Bevers een goed team, goed ingespeeld, sterk, groot, en noem maar op. Maar wanneer 

wij vrijuit gaan spelen, met LEF, dan kunnen we ook van De Bevers winnen. Dat bleek ook 

in de vierde set. En dan vooral het einde van die set. Het maakte niet meer uit, we hadden 

toch al verloren. En ineens waren jullie weer bij de les. Gingen jullie vrijuit spelen, 

servicedruk, ralleypasses, aanvallen, noem maar op. Toen lieten jullie zien wat jullie 

kunnen, werd de tegenstander onder druk gezet, gingen hun fouten maken, en werd het 

nog heel spannend op het eind. Helaas werd deze set met 28-30 verloren, maar deze 

setstand geeft aan dat we dichtbij waren, ja wij hebben zelfs voor de set geserveerd, 

alleen lukte het net niet. 

 

Dames, met vooral het laatste gedeelte van de vierde set kunnen wij verder. Wanneer wij 

zo vanaf het begin wedstrijden gaan spelen, dan wint niemand zomaar van ons. Dat begint 

met zelfvertrouwen, lef tonen in de wedstrijd, en elkaar helpen. Zo eindigde deze 

wedstrijd, laten we proberen de volgende wedstrijd ook zo te beginnen. En dan zien we 

wel wat de uitslag wordt.  

En wij als coaches zijn trots op jullie! 

 

 

 

Jan van Marle 


