
“De Gouden Wissel” 

Dinsdag won Dames 1 de thuiswedstrijd tegen TiMax/Devoko met 4-0. Het moest een zakelijke 
overwinning worden, omdat TiMax/Devoko op de onderste plaats staat in de competitie.  

Bij een zakelijke overwinning krijgt de tegenstander geen ‘poot aan de trapper’ en krijgt de 
tegenstander niet meer dan 9 punten per set. Gewoon onder de 10 houden dus. Tja, hoe doe je dat? 
Op de eerste plaats opperste concentratie voor iedere taak die je als speler moet uitvoeren en op de 
tweede plaats met 100% Power slaan als de setup goed ligt. Voor Dames 1 niks nieuws onder de zon, 
maar…  
…voor aanvang van de wedstrijd is er nog geen wedstrijdbeleving. Eigenlijk nog minder dan normaal. 
De tegenpartij heeft autopech en heeft aangegeven iets later in de sporthal te zijn. De dames kletsen 
over koetjes en kalfjes op de tribune en zien geen reden om te starten met de warming-up. Het 
houden van een wedstrijdbespreking kan ook niet, omdat één speler nog een andere bespreking 
heeft in de kantine. Ik vraag de aanvoerder om de speler op te halen, want het is al half acht. 
Normaal gesproken het moment om de warming-up te starten. De aanvoerder komt terug en geeft 
aan dat ze er zo aankomt. Na een paar minuten komt de speler samen met de tegenstander de zaal 
in. Ik laat de wedstrijdbespreking voor wat het is en besluit om verder geen tijd van de warming-up 
te gebruiken. Komt wel bij aanvang van de 1e set. 

Tijdens warming-up zie ik vooral de koetjes en kalfjes dartelen in de weide. Hier en daar een vrolijke 
vlinder, maar geen enkele bezige bij. Ik kijk ernaar en denk: “Zo komen ze nooit in de stemming voor 
een zakelijke overwinning”. Ik onderbreek de warming-up, roep het team bij elkaar en geef de 
instructie om met de warming-up te starten. Gelukkig, de knop gaat om. Zo ken ik ze weer. Haha!  

Dames 1 komt tijdens de wedstrijd niet in de problemen. Alleen in de eerste set is het lastig om het 
besef van ‘geen punten weggeven’ tussen de oren te krijgen. Dat Devoko meer dan tien punten per 
set krijgt komt omdat Dynamiek niet zakelijk met de kansen omgaat. 

In de 2e set neem ik twee time-outs binnen vijf punten. De zakelijkheid is er niet, maar veel hoef ik 
niet te zeggen om dat recht te zetten, dus eten we verder wat druifjes tot de scheids fluit.  

Het is natuurlijk moeilijk om zelf de wedstrijd te maken. In de 3e set schroeven we het 
wedstrijdtempo op door sneller klaar te staan om te serveren en het hoge tempo helpt vooral 
Dynamiek om in de flow te blijven. 

Aan het einde van de 4e set breng ik Moniek in voor Sabrine. Dat leek ons (Sabrine en mij) wel leuk 
om te doen. Nog even Moniek in de ‘Spotlights’ voor zij met zwangerschapsverlof gaat. Ik geef het 
sein voor de wissel richting de scheids. Het thuispubliek en het team juichen en vinden het ook 
een leuk idee, maar Moniek is veel te bescheiden voor de Spotlights. Ongemakkelijk stapt ze het veld 
in. 

Nog twee punten op haar vertrouwde middenpositie. Christel serveert en Moniek blokt de aanval!! 
Het dak gaat eraf! Wat gaaf! Dit scenario verzin je natuurlijk niet!  

Nog één punt. Servicefout, Devoko mag serveren. Op wie serveren ze? Natuurlijk, op Moniek. 
Moniek passt goed en er volgt een lange rally. Moniek moet vijf ballen verdedigen! Alles gaat haar 
kant op! En zij heeft ALLES! Silke scoort en Dames 1 wint ook de laatste set! Moniek staat nu 
helemaal in de Spotlights! Zo’n einde had natuurlijk niemand verwacht! Ook Moniek niet. Een 
prachtige manier om met Zwangerschapsverlof te gaan!  

Moniek liet nog even zien wat een geweldige volleyballer zij is en euh… oh ja… wat een uitstekende 
wissel van Sabrine en Ben! Het blijkt een ‘Gouden Wissel’. 

Setstanden: 25-23, 25-14, 25-20 en 25-17.  
Scroll naar beneden voor de foto.  



 


