
Wedstrijdverslag Prima Donna Kaas Huizen Dames 1 – Dros Alterno Dames 2 

 

Het wordt bijna vervelend om jullie telkens te melden dat we opnieuw een wedstrijd verloren 

hebben. Want tegen Dros-Alterno DS2 hebben wij wederom niet op tijd laten zien wat we 

kunnen. We weten waar ons probleem zit en kunnen hier gericht mee aan de slag, dus we 

geven de moed niet op!  

 

De eerste set van deze wedstrijd hebben we onszelf tekort gedaan. Met een verlies van 25-

10(!) stonden we weer met beide voeten op de grond. We hebben in deze set veel directe 

eigen fouten gemaakt en hebben dit nu op tijd om kunnen keren. Aan het einde van deze set 

leken we de spanningen in ons lijf wat kwijt te raken en hebben we laten zien dat we best 

een balletje kunnen volleyballen. Dit is er de rest van de wedstrijd beter uit gekomen.  

In de tweede set is het aantal directe fouten verminderd tov de eerste set en hebben we 

tegenstand kunnen bieden. Het is weer een wedstrijd en we verliezen de set nipt met 25-23.  

 

Onze trainer herinnert ons er terecht aan dat wij volleyballen omdat we het leuk vinden! En 

dat we nu alles behalve dat laten zien, we staan te spelen met angst in onze bambi oogjes 

en dat is onterecht. Met de opdracht om te gaan genieten van het spel en alles van ons af te 

gooien hebben we aan onszelf en aan de rest laten zien dat wij dit kunnen. Wij kunnen 

winnen van een team met talenten. De set is met 25-23 naar de kant van Huizen gegaan.  

Toch blijkt dan het gevoel van te moeten presteren bij speelsters weer naar boven te 

kruipen. De foutenlast gaat omhoog en we lijken onderlinge afspraken te vergeten. Geen 

kopie van de eerste set, maar zeker met minder goed spel van onze kant, gaat de laatste set 

met 25-16 naar Dros-Alterno.  

 

Onze opdracht voor volgende week is duidelijk, minder spanning en meer energie. We 

spelen om te winnen en omdat we het een leuke sport vinden! Wij verliezen het vertrouwen 

in onszelf niet en wij hopen jullie ook niet! Aanstaande zaterdag beloofd het een toffe pot te 

worden, tegen het voor sommige spelers bekende VVUtrecht D1. We are ready!  

 

Uiteraard ook nu weer aandacht voor vrijwilligers die het spelen van wedstrijden voor ons 

mogelijk maken. Dit keer de e-scorer. Sinds dit seizoen is het in de topdivisie verplicht om 

het verloop van de wedstrijd bij te houden zoals dat ook in 

de eredivisie gebeurd. Daarvoor is de benodigde 

apparatuur aangeschaft en twee supervrijwilligers te weten 

Marcel Koole en Raymond Tahalele hebben daarvoor op 

een zondagmorgen de opleiding gevolgd. Het bijhouden via 

e score is niet zo maar iets dat blijkt. Top mannen !! 


