
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Wedstrijdverslag  
Captains***Kangeroe MA2 - Set Up MA2 

 

 

D.d. 04-03-2017 

Uitslag: 4 - 0 

 

Weer een uitwedstrijd in Hardenberg. Nu tegen de koploper. Dus dan heb je niets te 

verliezen. Zij staan het hele seizoen al bovenaan, zijn de beste van dit seizoen, en dan 

kunnen wij vrijuit spelen. Tenminste, dat dachten de coaches vooraf. Achteraf blijkt er wat 

anders. Dan hebben wij één set verloren en drie sets weggegeven. En dat is heel 

jammer!!! 

 

De eerste vijftien punten ging het gelijk op. Zaten wij volop in de wedstrijd. En waren wij 

zeker niet de mindere. Maar vervolgens gaven wij het gewoon weg! Door persoonlijke 

fouten, door gebrek aan vertrouwen, door het niet hebben van de juiste focus. Met 25-10 

werden wij afgedroogd! 

 

De tweede set was een wereld van verschil. Toen stonden de koppies wel goed. Toen 

lieten jullie ook zien wat jullie konden. En dan lukt er een hoop. En als dan de 

tegenstander beter is, dan is dat jammer, maar niet erg. Met 25-18 werd deze set dan wel 

verloren, maar als we zo doorgespeeld hadden, dan was de wedstrijd zeker nog niet 

verloren geweest. En  nu lieten jullie zien dat wanneer het draait, jullie met de beste 

teams mee kunnen. 

 

Helaas, helaas, helaas. In de derde en vierde set werden de punten gewoon weggegeven. 

De tegenstander hoefde alleen maar te serveren, en wij hielpen ze wel aan de punten. Met 

25-10 en 25-14 werd dit een heel duidelijke nederlaag. 

  

Maar een nederlaag hoeft niet zo erg te wezen, daar kun je ook een hoop van leren. Maar 

dan moeten wij dat wel als team blijven doen!!! Met 9 speelsters, die allemaal nodig zijn. 

Die allemaal volledige inzet moeten tonen, en het teambelang bovenaan moet staan. En 

dat begint al voor de wedstrijd, met de juiste instelling en concentratie. En dan moet je 

het met zijn allen doen, en als het dan bij jezelf iets minder loopt, en bij een ander het wel 

lukt, wel je team moet blijven aanmoedigen. Want volleybal is een teamsport, dat heb ik 

al vaker gezegd, en vanuit het teambelang kan een speelster beter worden en door zelf 

beter te gaan spelen, ook het team beter laten spelen. Dames, wij moeten nog 5 

wedstrijden dit seizoen. En na een aantal verliespartijen kunnen wij dit seizoen nog goed 

afsluiten. Dus zeg ik, kom op, met ons allen gaan we er volle bak tegen aan, en dan 

kunnen wij aan het eind zeggen dat jullie het fantastisch hebben gedaan in jullie eerste 

seizoen als meisjes A!!! 

 

Vrouw van de wedstrijd was Helga. 
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