
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Wedstrijdverslag  

vv Ouvol MA1 - Set Up MA2 
 

 

D.d. 26-11-2016 

Uitslag: 2 - 3 

 

Na een aarzelend begin, werd dit een geweldige wedstrijd, met een happy end en een 

junkfood etentje. Maar eerst dat aarzelende begin. Dat was de eerste set. We begonnen 

wel geconcentreerd, maar toch lukte het allemaal net niet. De tegenstander serveerde 

volle bak, en wij konden de pass niet onder controle krijgen. Dus verloren wij de eerste set 

terecht met 25-19. De koppies gingen toen ook al een beetje hangen, en het geloof in een 

goede uitslag was ver te zoeken. En dat leek ook terecht. Maar niets was minder waar! 

 

In de tweede set stond er in eens een team dat vol passie speelde en daardoor steeds 

meer zelfvertrouwen kreeg. En ook heel mooie dingen liet zien. De (saaie) pass- en 

opslagtrainingen van de afgelopen weken, bleken niet voor niets geweest. Met scherpe 

service en goede pass konden wij ons aanvalsspel laten zien. En dan zijn wij bijna niet te 

verslaan. Met mooie midaanvallen, maar ook 3-meteraanvallen, werd de tegenstander 

helemaal zoek gespeeld. En met dezelfde cijfers waar we de eerste set mee verloren, 

wonnen wij deze set: 19-25. Stand dus weer volledig in evenwicht, maar er was iets bij 

ons los gekomen waarbij het spel steeds beter werd. Dat bleek ook in de derde set. Alleen 

konden wij het net niet afmaken en werd die verloren met 25-23. 

 

Ondertussen kreeg ook het aanwezige publiek in de gaten dat er een superwedstrijd 

gespeeld werd. Er kwamen steeds meer menden vanachter de bar naar de wedstrijd 

kijken, en er werd zelfs een grote trommel tevoorschijn gehaald, wat de sfeer er alleen 

maar beter opmaakte. Met veel kabaal van het publiek, gingen jullie steeds beter spelen. 

Het zelfvertrouwen was volledig terug, en dat was duidelijk te zien. Met super mooi 

volleybal werd de tegenstander helemaal weggespeeld en werd de vierde set met ruime 

cijfers gewonnen: 14-25. 

 

En toen dus de vijfde set. Onze supporters op de tribune, 3 stuks!!!, hadden meer lawaai 

dan het volledige thuispubliek inclusief trommel, dus deze set konden wij eigenlijk niet 

verliezen. En dat deden jullie dan ook niet. Van een 5-9 voorsprong, lieten jullie het nog 

even spannend worden tot 9-9, maar toen was het showtime! Alles lukte, alles ging goed, 

het was geweldig om naar te kijken. Super mooi meiden. Terecht werd deze set met 10-15 

gewonnen, en zelfs het thuispubliek van de tegenstander kon dit waarderen met applaus. 

Het was een super wedstrijd. Bedankt daarvoor dames. 

 

En na deze wedstrijd werd het tijd om de calorieën weer aan te vullen, wat we dan ook 

gedaan hebben bij de Mac. 

 

En vrouw van deze wedstrijd is: Lonneke 

 

 

 Jan van Marle 


