
“Dames 1 en de gevierde vierde set!” 
Afgelopen dinsdag speelde Dames 1 de beste SET van het seizoen en dat hebben we als team 
ingetogen tijdens de setwissel gevierd met ‘high fives’, ‘boxjes’ en genietende blikken van opluchting 
en plezier. Wat een geweldig einde van een set! Wat een uitstekende prestatie van Dames 1 onder 
immense druk. 

In de vierde set stond Dynamo Tubbergen met 24-20 voor. Scoort Dynamo in Tubbergen, dan is het 
einde wedstrijd. Dynamiek stond met 2-1 achter in sets. 
 
Dynamiek serveert en een lange rally begint. 
De aanval van Tubbergen wordt verdedigd en Dynamiek krijgt een 1e kans om te scoren. 
Goede pass, goede setup, maar de aanval wordt door Dynamiek onnodig ingehouden geslagen en 
Tubbergen weet de bal te verdedigen en zij spelen de bal onderhands over het net terug. 
Dynamiek krijgt een 2e kans, Dynamiek slaat weer ingehouden en Tubbergen speelt onderhands de 
bal over het net. 
Dynamiek krijgt een 3e kans. Goede pass en setup en wéér een ingehouden aanval van Dynamiek. 
Dynamiek krijgt een 4e kans. Wederom lukt het Tubbergen om de bal onderhands over het net te 
krijgen en Dynamiek alwéér te scoren. 
Dynamiek krijgt een 5e, alweer een onderhandse bal van Tubbergen. “Ros die bal d’r in!”, roep ik van 
de spanning. Nope, de bal wordt ALWEER niet met 100% Power geslagen door Dynamiek. 
Dynamiek krijgt een 6e kans! Tubbergen weet de bal voor de zoveelste keer onderhands over het net 
te krijgen. Manouk scoort met een hard geslagen aanval. 24-21. 

Dames 1 is super geconcentreerd, één fout en het is einde wedstrijd. 
Dynamiek serveert en Tubbergen brengt twee keer de bal terug. 
Manouk scoort ook deze aanval. 24-22. 

Punten worden gevierd met elkaar, maar meteen gaat de knop weer om. Concentratie is op de 
gezichten af te lezen. Dynamiek serveert, pass gaat fout bij Tubbergen. 24-23. Dames 1 viert het punt 
en gaat door. 

Dynamiek serveert en krijgt onderhands de bal terug van Tubbergen. 
De pass is te scherp op het net en Christel tikt de bal door. 24-24. 

Even is er opluchting, maar de druk mag er niet af. “Concentratie!”, roept Mark van de kant. Kunnen 
de Dames de concentratie opbrengen om door te gaan of stort alles in? 

Tubbergen scoort een mooi punt. 25-24. 
Tubbergen serveert, Dynamiek scoort. 25-25. 
Tubbergen scoort. 26-25. 

En alweer die druk van het MOETEN scoren. Pure concentratie sleept Dynamiek erdoor. Silke scoort 
hard rechtdoor over de kleine spelverdeler. 26-26. 
Servicefout Dynamiek. 27-26 De immense druk is er wéér, maar nog steeds is Dames 1 in opperste 
concentratie! 

Dames 1 is overtuigd van zichzelf en zij blijven hun taak geconcentreerd uitvoeren. Niemand is bezig 
met de taak van een ander (ook voor het eerst dit seizoen). Tubbergen serveert en wederom een 
goede pass en setup van Dynamiek. De aanval wordt ingehouden geslagen (zucht) en Tubbergen 
speelt onderhands de bal over het net (gelukkig). Goede pass, goede setup van Dynamiek en Elke 
scoort hard via het blok. 27-27. Opluchting, maar de dames blijven geconcentreerd, zij willen dit 
winnen. 



Dynamiek scoort. 27-28! Dynamiek staat voor de eerste keer vóór in deze set! Geconcentreerd staan 
de dames klaar om de aanval te blokken. Maar die aanval komt er niet. Bij Tubbergen gaat de pass 
fout. 27-29! 

Wat een geweldige set van Dames 1! Zij hebben in deze set laten zien hoe je maximaal 
geconcentreerd je taak kan blijven uitvoeren onder immense druk. De druk die je voelt als je niet één 
fout mag maken. De speelsters hebben een nieuwe mijlpaal bereikt in hun ontwikkeling. “Ik en mijn 
taak”, is onder grote druk met succes uitgevoerd. 

De wedstrijd ging verloren met 3-2. De wedstrijd had met 1-3 gewonnen moeten worden. Dynamiek 
verloor onnodig de derde set wat mij betreft. 

Setstanden: 22-25, 25-15, 25-20, 27-29 en 15-10. 

 

 

 


