
“Wij en onze taak” 

Het is vrijdag 2 december 2022, de Mossendam is gevuld met publiek voor de kraker tegen Cupido 
(de nummer 2 in de competitie). Een derby die Dynamiek Dames 1 natuurlijk heel graag wil winnen. 
Fanatiek als zij zijn. 
  

De 1e set was Dames 1 erg goed geconcentreerd. Eberspächer zou trots zijn geweest. Iedere speler 
voerde zijn taak geconcentreerd en zelfverzekerd uit. “Cupido gaat hier vanavond zonder punten 
naar huis”, dacht ik nog en ik was er zeker van. Cupido verloor kansloos de eerste set. 

In de 2e set liep de pass even niet bij één speler en het hele team gaat meteen helpen.  Onmiddellijk 
verschuift de aandacht naar het verbeteren van de pass. De opperste concentratie van de eerste set 
is nagenoeg weg. ‘Ik en mijn taak’ wordt ingeruild door ‘Wij en onze taak’. Dames 1 raakt uit de flow 
en kan niet met alleen vechtlust de 5 punten achterstand goedmaken. De set ging verloren.    

De 3e set en de 4e verloopt op dezelfde wijze. Als coaches zijn Mark en ik onder de indruk van het 
analytische vermogen van het team en de snelheid waarmee zij hun vele bevindingen delen met 
elkaar, maar daar zit ook een probleem. Het continue met elkaar verwerken van bevindingen en het 
ter plekke wijzigen van verdedigende taken geeft veel onrust. Het is veel moeilijker om een 
individuele taak nog goed en geconcentreerd uit te voeren.  

Bij Cupido was er rust. Zij verdedigden de ballen van Dynamiek en probeerden het aanvalsplan van 
de coach zo goed mogelijk uit te voeren. Dat was lastig, want Dynamiek bleef de ballen verdedigen 
en Dynamiek bleef hard aanvallen op alle posities. Cupido bleef rustig en de coach stelde vanaf de 
2e set het aanvalsplan van Cupido op kritieke punten bij en de spelers bleven die taken goed 
uitvoeren. De serveerders kregen van de coach door op wie zij moesten serveren. Er werden meer 
prikballen op de zwakke plek van Dynamiek gespeeld, zodat Dynamiek alleen nog aan het verdedigen 
was. En, het lange blok zette overdreven de diagonaal dicht. Met een paar ‘kill blocks’ ging de 
overtuiging bij Dynamiek uit de aanval.  

Cupido bleef rustig onder de druk van Dynamiek. Zij lieten zich niet gek maken als Dynamiek de 
zoveelste aanval binnen beukte of de zoveelste  bal verdedigde. Ze wachten geduldig op de foutjes 
van Dynamiek en namen de vier puntjes rustig mee terug naar Hengevelde.  

Setstanden: 25-21, 17-25, 19-25 en 19-25. 

 


