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Helaas hebben we deze wedstrijd ook verloren. Maar dit geeft wel een ander gevoel dan 

de laatste wedstrijden, waar we kansloos waren. Nu waren wij dat zeker niet. Nee, 

eindelijk kwam daar weer een beetje het MA2 van het begin van dit seizoen boven. Niet 

dat alles nu alweer lukte, maar wel werd het zelfvertrouwen weer een beetje opgekrikt, en 

met name in de laatste set. 

 

De eerste drie sets leek het er weer niet op. Deze gingen vrij kansloos verloren met 13-25, 

17-25 en 17-25 verloren. En waarom? Omdat wij niet voldoende zelfvertrouwen hadden. 

Daardoor werd de opslag niet goed verzorgt, konden wij geen serie maken met de opslag, 

werd de pass niet vaak niet op de juiste plek gebracht, waardoor wij niet ons spel konden 

spelen. En dat is natuurlijk wel jammer. En de tegenstander stond wel vrijuit te spelen, 

waarbij ook vaak een goede opslagserie van hen veel punten opleverden, waardoor wij 

constant achter de feiten aanliepen, en terecht met 3-0 achter kwamen. En dan laten wij 

de koppies een beetje hangen, is de beleving weg, en dan ook ons enthousiasme. 

 

Maar gelukkig was er nog een vierde set. De knop werd om gezet. Daar was weer de 

vechtlust, de wil om te winnen. En wat ook belangrijk was, we waren weer een team. We 

hadden weer wat voor elkaar over, hielpen elkaar en coachten elkaar. En dat het dan nog 

niet direct allemaal lukt, is ook logisch. Maar wanneer dan de langste rally van deze 

wedstrijd, en misschien wel van dit seizoen, werd gewonnen met schitterende reddingen 

en mooie aanvallen, geeft dat een geweldige kick. En als er dan ook nog een aantal 

opslagseries lukt, komen we op voorsprong en geven wij die ook niet meer weg. Met 25-

20 waren wij dan ook de terechte winnaar. En wat geeft dat dan een super goed gevoel. 

En laten wij dat gevoel meenemen naar de volgende wedstrijd. En die is maandag al. En 

nog wel tegen Urk!!! Dus meiden, zet dit door, dan wordt het nog een mooi einde. 

 

En vrouw van de wedstrijd is heel MA2, en dan vooral wat jullie in de vierde set lieten zien. 
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