
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geen WK, en zelfs niet Uuropa in. 
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Harderwijk - Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen VVH uit Harderwijk op het 

programma. Dit keer een uitwedstrijd met een voor sommige spelers uit ons team 

een moeilijk vroege aanvangstijd.  

 

Aangezien een aantal spelers er nog niet helemaal uitgeslapen uitzagen, en Marien zelfs zijn 

haar niet had kunnen doen. Het was ook de reden dat we uiteindelijk bijna allemaal apart naar 

Harderwijk zijn gereden. Niet omdat iedereen nou zo graag zelf rijdt maar puur omdat helder 

nadenken om 11 uur ’s ochtends over wie rijdt er met wie terug gewoon erg moeilijk is. Afijn, 

we zijn er allemaal gekomen en zaten netjes rond kwart voor 12 aan een bakkie pleur. Nadat 

iedereen zijn mening over de verloren WK wedstrijd van Nederland had gegeven, en dan 

vooral of de penalty wel terecht was, nam coach Peter het woord en zette ons op scherp en 

herinnerde ons eraan dat als we niet met volle scherpte zouden beginnen we snel achter de 

feiten aan zouden lopen.  

 

Na een goede warming up was daar dan het 1e fluitsignaal om de 

wedstrijd te starten. De wedstrijd begon meteen al moeilijk. Onze 

coach zei nog zo: zorg nou dat je genoeg service druk hebt. 

Helaas was daar begin 1e set geen sprake van aan onze kant. Bij 

VVH daarentegen wel, die maakten het onze pass linie erg lastig, 

waardoor aanvallen ook niet geweldig ging. Later in de set 

begonnen we met meer druk te serveren maar dat mocht al niet 

meer baten. De set ging ruimschoots verloren. 

 

De tweede set begon beter. Er werd bij vlagen echt wel mooi 

volleybal gespeeld. Maar zonder ons eigen publiek en zaal lijkt het 

toch erg lastig om de beleving en de felheid lang vast te houden. 

Arjen besloot om even een kaart op te halen bij de scheids in de 

hoop dat we daardoor feller zouden worden. Zelfs dat hielp dit 

keer niet. Het ontbrak ons gewoon aan algehele scherpte en 

felheid. In de aanval maar zeker ook in blokkering en verdediging. De Harderwijkers gingen 

slim met onze blokkering om waardoor er veel “via de handjes” ging, en de ballen die wel 

verdedigd werden, werden dan weer niet best afgemaakt. Daarbij bleef VVH met een goede 

service onze passers het moeilijk maken in de servicepass. Ook deze set viel in de handen van 

de Harderwijkers. 

 

Na de tweede set had iedereen wel het idee dat er meer in zat, het liep gelijk op maar door 

eigen fouten dan toch de punten laten liggen. Dus werd er nog steeds opbeurend gesproken en 

probeerden we elkaar op te peppen om dan toch er een vijfsetter van te maken. Helaas is dat 

niet gelukt en konden we zonder punten en met een druppel an de neuze afdruipen richting 

kantine. De 4e set ging nog wel tot aan de 17 punten gelijk op maar toen begon VVH aan een 

eindspurt en won ook die set overtuigend. Zijn we afgedroogd? Nee dat niet. Had er meer 

ingezeten? Ja zeker wel. Volgende week spelen we tegen VC Sneek thuis. De laatste wedstrijd 

van dit jaar. We hopen weer op een volle tribune om er samen weer een knallende avond van 

de maken en de punten in huis te houden. 
 Jacob Engberts 


