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Na de fantastische wedstrijd van vorige week, waren wij als trainers zeer benieuwd of dat 

niveau er vandaag ook weer was. En ja, dat was zo! De eerste set gingen jullie gewoon 

verder waar jullie vorige week mee waren opgehouden. Binnen de kortste keren stond het 

15-4!!! De tegenstander kreeg geen bal onder controle, en kwam de bal wel terug, dan 

wisten jullie daar ook wel raad mee. Super scherp waren jullie. Maar ja, dan komt het, dan 

laten jullie de concentratie wat los, is de focus wat minder, en komt de tegenstander 

puntje voor puntje dichterbij. Want in deze klasse zijn de verschillen niet zo groot, dat 

jullie freewheelend naar de eindstreep kunnen. Maar, jullie waren weer op tijd bij de les, 

en met 25-17 werd deze set verdiend gewonnen. Maar jullie waren gewaarschuwd. 

 

De tweede en derde set waren gelijk aan elkaar. Jullie wonnen met degelijk spel twee keer 

met 25-21. Mooie combinaties werden afgewisseld met af en toe nonchalante passes. En 

ook de opslag was niet zo scherp meer als in de eerste set. Ook de tegenstander kreeg 

wat ritme, maar nooit genoeg om deze sets te winnen. Nee, jullie waren gewoon beter, en 

dat lieten jullie ook zien. Alleen om dat niveau constant vast te houden, moeten we nog op 

trainen. En zelfs een schrikmoment in de tweede set, waar twee koppies hard met elkaar 

in botsing kwamen, bracht jullie niet uit evenwicht. Jullie speelden zo goed, dat de 

tegenstander de kluts helemaal kwijt was aan het eind van de derde set, en vergat op te 

slaan, waardoor het laatste puntje wel heel gemakkelijk werd binnen gehaald. 

 

Met deze 3-0 voorsprong, werd de vierde set een lastige voor ons. En dan blijkt dat 

volleybal ook een mentaal spelletje is. Als de concentratie wat minder wordt, er wat 

gerommeld wordt met de opslag en pass, de aanval iets minder loopt, dan wordt het 

moeilijk. En daar verliezen we dan wel eens een setje door. Zo ook deze, maar met iets 

meer geluk hadden wij deze set ook gewonnen, maar helaas, het werd 24-26.  

 

Met deze wedstrijd hebben jullie weer laten zien hoe goed jullie kunnen spelen. Dat jullie 

de meest gevarieerde aanvallen hebben van de hele competitie! Maar dat er af en toe de 

concentratie iets meer moet zijn, en wij niet moeten verslappen. Dan winnen we nog meer 

wedstrijden en ondanks dat we nu al veel plezier hebben, zal dan het plezier nog groter 

worden. Maar dat met plezier spelen en trainen als één team, dat is wel het 

allerbelangrijkste. Dames, op naar volgende week. 

 

 

En vrouw van deze wedstrijd is: Eva 

Jan van Marle 


