
“De dievende Dames” 
 
Op donderdag 27 oktober 2022 weet een groep volleybal Dames drie punten te stelen van Havoc. 
Havoc won de eerste twee sets, maar Dynamiek Dames 1 wist de laatste drie sets buit te maken. Het 
signalement: De dames van Dynamiek waren gekleed in rood/wit-gekleurde trainingspakken. Zij 
verlieten Haaksbergen met meerdere auto’s juichend in de richting van Goor.  

Het vergt mentale veerkracht om een 2-0 achterstand om te buigen naar een 2-3 overwinning. Dat 
vergt iedere set concentratie. Keer op keer bezig zijn met het uitvoeren van taken en als team 
georganiseerd blijven spelen. De coach speelt een belangrijke rol om het team op het afgesproken 
pad te houden.  

Silke was dit keer de coach, omdat Ben door de rug is gegaan en Mark op donderdag simpelweg niet 
kan. Samen met Silke is de opstelling bepaald, is een tactisch aanvalsplan bedacht en zijn specifieke 
tactische zaken afgesproken om makkelijk punten te pakken. Silke heeft het uitstekend gedaan en 
heeft een groot aandeel in de overwinning. 

Dames 1 was zoals gebruikelijk goed voorbereid en ook in deze samenstelling is het team gewoon in 
staat om te winnen. In de eerste set kwamen de dames wat laat op gang, ondanks het plezier. Toen 
kwam de swoeng erin. Dames 1 liep in op Havoc maar de achterstand was te groot om de set te 
kunnen pakken. In de tweede set werd er te gehaast gespeeld. De swoeng was verdwenen en Havoc 
was simpelweg beter. De derde set herpakten de dames zich. Terug naar de basis. Wat zijn de taken. 
Geconcentreerd en zakelijk werd de set gepakt. De beroemde derde set. Die pakken en je krijgt de 
swoeng terug in je team en de tegenstander loopt een mentale deuk op. Een belangrijk moment. Een 
kentering in de wedstrijd. Het spel van Dames 1 bleef gelijk, maar zij voegden er nog een moeilijkere 
serve aan toe. Havoc heeft geen slechte passers, maar kwamen wel meer onder druk te staan in de 
vierde set. Dynamiek won de vierde set. Het team was van zichzelf overtuigd, de vijfde set is ook voor 
ons. Met goed verdedigen en harde aanvallen werd de overwinning veilig gesteld! 

Setstanden: 25-21, 25-10, 18-25, 20-25 en 12-15. 

Betekenis ‘Swoeng’ 

1 Momentum 

2 Flair, Elan 

Swoeng (de; m) afgeleide van het woord ‘Schwung’. Afkomstig en alleen op deze manier geschreven 
binnen de familie Veldhuis. 

 


