
You better be ready for it! 
Het is vrijdagavond, de tweede competitiewedstrijd en de hoofdaanvaller slaat snoeihard een bal uit. 
Er klinkt gekreun en teleurstelling van de tribune. Demonstratief sta ik op, loop naar de zijlijn van het 
veld, roep haar naam en steek mijn duim op, zij lacht en ik ga weer zitten. Op de volle tribune achter 
mij geroezemoes en ongeloof. Hoezo duim? Ik dacht dat hij ging wisselen? Die was toch uit? Toets-J 
misschien? Nee, toch? Scheids gaf em toch ook uit? 

Het publiek zag het goed, maar begreep niet aan welke reis Dames 1 is begonnen. Om maar met de 
deur in huis te vallen, volgend seizoen speelt Dames 1 in 1e klasse. Ik hoor je denken: ”Denkt hij 
kampioen te worden?”, “Dat kan je toch niet zeggen na een tweede verloren competitiewedstrijd?”. 
Als je dat denkt ben je waarschijnlijk niet op de hoogte van één belangrijk punt. Vanaf vorig seizoen 
kunnen teams vrij in de 1e klasse worden ingeschreven. “Huh?!”, “Dus jij wilt Dames 1 inschrijven in de 
1e klasse?!”, hoor ik je opnieuw denken. Yup, precies dat is mijn plan (and they better be ready for it!). 

Dames 1 is technisch goed opgeleid en kan de 1e klasse makkelijk aan. Alle spelers zijn all-round en 
iedere speelster is op haar positie meer gespecialiseerd dan een ander. De basis is nog te smal, maar 
dat wordt opgevangen met drie talentvolle jonge speelsters uit Dames 2.    

Tactisch is Dames 1 nog een drama, maar daarvoor kunnen wij de 2e klasse goed gebruiken om beter 
in te worden. “Ho ho!”, “Tactisch een drama!”, “Dat zeg je toch niet?”, hoor ik je wederom denken. 
Yup, tactisch is Dames 1 een drama. Ok, ik zal het anders zeggen: Op tactisch vlak hebben ze nog veel 
te leren. 

Lees de volleyblog op de website van Dynamiek over de avonturen van Dames 1 

(https://www.vvdynamiekgoor.nl/volleyblog/). 
 
Lees over de veranderingen en vorderingen die Dames 1 wekelijks ondergaat. Lees de 
volleyblog en ‘be ready for it!’, zodat jij de volgende keer ook een duim opsteekt als een 
aanvaller van Dynamiek snoeihard een bal uit slaat. 
Ben van Sermond 
(trainer/coach Dames 1).   
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