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Ik ben eigenlijk sprakeloos. En daar bedoel ik mee, dat ik niet weet wat ik moet 

opschrijven over deze wedstrijd. Maar laten we bij het begin beginnen. Verzamelen bij mij 

thuis, omdat de trainingspakken en inspeelshirts er zijn. Door jullie zelf geregeld. Met dank 

aan de sponsors: Sportmassage Heidi, Depol Geveltechniek, Pet Stop IJsselmuiden en DSD 

Techniek. En er was nog een verrassing: Er was ook nog een sporttas bij voor iedereen! 

Dus we gingen als supermooi team naar Meppel om daar een wedstrijd te spelen. En ja, 

die wedstrijd, wat moet ik daar over zeggen??? 

 

De eerste set. Redelijk spel. Opslag redelijk. Pass kon beter, en dan vooral de ralleypass. 

Aanvallen liepen soms goed. Maar toch miste er iets. Er was niet de overtuiging, niet het 

zelfvertrouwen dat we zouden winnen. En dan komen we tekort. En dat bleek ook in deze 

set. Dan worden we door de tegenstander geklopt, ook al spelen wij gevarieerder, maken 

mooiere punten met de midaanvallen, maar dat is niet genoeg.  En dat bleek ook deze set. 

Met 25-16 ging die verloren. En dan krijgen we ook voor het eerst dit de pechvogel van de 

week. Dat was natuurlijk Emma, die door een rare bal haar duim blesseerde en niet verder 

kon. Ook dat hielp niet mee in deze set. 

 

Maar dan het vervolg: er werden drie sets op rij gewonnen met 25-19, 25-19 en 25-20. 

Met niet het beste spel van dit seizoen. Maar wel met een mentale kracht, waarmee de 

tegenstander werd overklast. En daar ben ik sprakeloos van!!! Zo vaak hebben wij gezegd 

dat jullie zo lief zijn in het veld, zo aardig. Dat waren jullie nu nog steeds, maar wel met 

zoveel zelfvertrouwen, met zoveel plezier ook. Geweldig was dat. Ondanks dat er soms 

door de scheidsrechter vreemde beslissingen werden gemaakt, ondanks dat de 

tegenstander soms geluksballetjes net over de netrand hadden, speelden jullie gewoon 

een wedstrijd die jullie niet konden verliezen. En dat deden jullie dan ook niet. Met een 

geweldige service, met name van de vrouw van de wedstrijd, werden de punten 

binnengesleept en gevierd! Als team werd deze wedstrijd gewonnen. En terecht 

gewonnen. Dus dames, met dank aan de sponsors, kunnen wij de rest van het seizoen 

met vertrouwen tegemoet zien, waarbij we superstrak in pak de tegenstanders gaan 

bestrijden!! 

 

Dames, bedankt. En op naar de volgende wedstrijd. 

 

En vrouw van deze wedstrijd is: Lisa 

 

 

 Jan van Marle 


