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Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen SVM-dames 1 in Marknesse op het 

programma. Een wedstrijd tegen onze oud-trainer/coach, waarbij we erop 

gebrand waren punten te pakken.   

 

Na het teleurstellende thuisverlies van vorige week en een week van reflecteren, 

duidelijke afspraken maken en hard trainen waren we klaar om deze wedstrijd te spelen.  

 

We begonnen de wedstrijd fel en enthousiast. De pass werd 

gebracht en het spel kon verdeeld worden, waardoor wij 

zelf punten konden maken. De hele set liepen we gelijk op, 

maar uiteindelijk bleken wij verdedigend niet scherp 

genoeg, waardoor we de set uit handen moesten geven: 

25-22.  

 

Na dit nipte verlies zagen we in dat er kansen lagen 

wanneer wij passend stabieler en verdedigend scherper 

zouden zijn. Helaas kregen wij een lastige service serie 

tegen waar geen grip op te krijgen was. Wanneer de pass 

wel kwam, werd het aanvallend niet afgemaakt. Een set om 

snel te vergeten, verloren met 25-11. 

 

Een vijfsetter moest het dan maar worden. Met het hoofd 

weer leeg werd opnieuw aanvallend volleybal gespeeld. De 

servicedruk was er weer, evenals het lef om voluit te gaan. 

Opnieuw liepen wij gelijk op. Door de lastig te lezen 

spelverdeelster van de tegenstander hadden wij moeite om 

onze blokkering dicht te zetten, waardoor SVM aanvallend 

onverdedigbare ballen kon slaan. Hierdoor trokken zij deze 

set aan het langste eind, 25-19. 

 

Een verloren wedstrijd, maar er kon nog een punt gepakt worden. Met die overtuiging 

gingen wij de vierde set het veld in, maar door opnieuw een hoge servicedruk van de 

tegenstander keken wij al snel tegen een grote achterstand aan. De vechtlust had plaats 

gemaakt voor frustratie en veel eigen gemaakte fouten, waardoor wij ook deze set uit 

handen moesten geven, 25-13. 

 

Een wedstrijd waarbij wij geen punten mee naar huis hebben kunnen nemen. Toch 

hebben wij bij vlagen ons niveau weten te halen en moeten wij toegeven dat deze 

tegenstander een maatje te groot voor ons was.  

 

Volgende week hopen wij het thuis (16:30u) op te nemen tegen Voorsterslag. Een 

nieuwe kans om punten te pakken. We hopen op jullie support, graag tot dan! 

Judith Hofstede 


