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Wat een spannende wedstrijd. Ja, helaas, moet ik zeggen, terecht verloren. Maar wel een 

wedstrijd waar we veel van kunnen leren. En dat is voornamelijk geconcentreerd blijven 

en ons eigen spelletje blijven spelen en daarin de rust te blijven houden om dat spelletje 

op de goede manier te spelen.  

 

Maar eerst beginnen we met de pechvogel van de week: Bianca. Weer ging ze door haar 

enkel, weer moest ze naar de dokter, en weer waren de enkelbanden beschadigd. Deze 

keer tijdens de woensdagtraining. Bianca beterschap en doe je best om zo gauw mogelijk 

te herstellen!!!! 

 

En dan de wedstrijd. De eerste twee sets waren identiek aan elkaar. Ze gingen allebei 

verloren door ons met 22-25 en 21-25. In beide sets waren wij aan het begin de betere 

partij, en kwamen dan ook elke keer verdiend op voorsprong. Vaak met goede opslagen, 

keurige passes en scorende aanvallen. Maar zodra wij een voorsprong hadden halverwege 

de set, kwam daar de tegenstander elke keer puntje voor puntje dichterbij. Vaak door een 

alles of niets opslag waar wij geen vat op konden krijgen. Daardoor gingen wij rommeliger 

spelen, kwam de pass helemaal niet meer, en gingen de koppies nog verder hangen. En 

als dan de tegenstander op 22 komt en wij nog maar op 17 staan, wordt het lastig. Maar 

tot twee keer toe kwamen jullie aan het eind van de set weer in jullie eigen spel. Dan 

konden jullie wel weer vrijuit spelen, en dan lukt er ook weer alles. Puntje voor puntje 

werden er gesprokkeld, alleen was de achterstand te groot om deze sets nog te kunnen 

winnen. En dan sta je met 0-2 achter. 

 

En dan de derde set. Eigenlijk vergelijkbaar met de eerste twee sets, alleen hadden we nu 

het geluk dat halverwege de set het alles of niets serveren van de tegenstander niet lukte. 

Wij hielden op die manier het vertrouwen en dan kunnen jullie een hoop. Deze set werd 

dan ook terecht met 25-23 gewonnen en was het begin van nog een lange wedstrijd. Het 

vertrouwen van de derde set werd meegenomen in de vierde set, en toen lieten jullie ook 

zien wat volleyballen is. Met een goede opslag werden veel punten gescoord. Passend 

kwam de bal keurig bij de spelverdeler, waarna er mooie aanvallen volgden. Na een 9-0 

voorsprong, kwam de tegenstander nog wel dichterbij, maar nooit zo dichtbij dat deze set 

nog verloren kon worden. En dat gebeurde ook niet, met 25-20 werd deze set gewonnen 

en een vijfde set uit het vuur gesleept. 

 

Ja, en bij die vijfde set was de pijp een beetje leeg bij ons. Met 7-15 werd deze dan ook 

verloren en daarmee de wedstrijd. Maar al met al was het dus een geweldig leerzame 

wedstrijd. Daarbij is het voor ons vooral belangrijk om de concentratie te bewaren tijdens 

de wedstrijd en ons eigen spelletje blijven spelen. Geen rare dingen gaan doen, nee, 

gewoon vanuit je eigen positie je taak vervullen en vertrouwen houden in je teamgenoten. 

Elkaar oppeppen, motiveren en stimuleren, dat is wat wij moeten blijven doen, en dan 

kunnen wij nog meer stappen maken. Dus meiden, ga zo door, maar vooral, nog een 

tandje erbij!!!! 

 

Vrouw van deze wedstrijd was: Eva. 

Jan van Marle 


