
De knetterende overwinning en de eerlijke vraag 
Het is gezellig, de bittergarnituur gaat rond en het team en het publiek is gezellig aan de klets. Dan 
stelt Silke grijnzend de vraag: “En Ben, wat vond jij van de wedstrijd?”. Het wordt ineens stil aan 
tafel. Het is een directe vraag waar ik niet één antwoord op kan geven. Als trainer/coach kijk ik naar 
de details en er zijn veel verschillende details die goed en niet goed gaan. Soms ligt een fout aan de 
speler en soms kan de speler er niks aan doen.   

Het eerlijke antwoord is, dat Dames 1 veel taken geconcentreerd en goed heeft uitgevoerd. Dat heeft 
de overwinning opgeleverd. Echter, Webton was geen sterke tegenstander en kon Dynamiek geen 
pijn doen als Dames 1 verzuimde om te scoren. Dit is de reden dat Dames 1 oefenwedstrijden speelt 
tegen 1e klasse teams. Die maken meteen gebruik van de kansen die zij van een tegenstander krijgen. 
Een uitstekende manier om erachter te komen wat je moet verbeteren aan jezelf. Verliezen van een 
team uit de 1e klasse doet er niet toe, als je maar leert. Winnen van Webton doet er toe als je hebt 
laten zien dat je hebt geleerd en dat was het geval. Dames 1 laat iedere wedstrijd verbetering zien en 
dat zij het geleerde toepassen. Daar hoeft geen overwinning tegenover te staan.   

Dames 1 gaat zeker weten het 1e klasse niveau bereiken dit seizoen. Het grappige is, dat er niet veel 
voor nodig is om het 1e klasse niveau te bereiken. Zij bereiken het 1e klasse niveau als ze hét gaan 
zien. Het zal niet lang meer duren voor ze hét doorhebben. Iedere training en iedere wedstrijd vertel 
ik Dames 1 wat hét is. Ik wacht rustig af tot het kwartje valt…     

Je gaat het pas zien, als je het door hebt! 
- Johan Cruijff- 

 


