
“Spektakel in de Mossendam” 

 
De tribune zat vol en het publiek zag een spannende wedstrijd. Dames 1 speelde tegen Flash Stars. 
Flash Stars is de koploper in de competitie, is ongeslagen en stevent met ruime zeges af op het 
kampioenschap. Maar in Goor krijg je niets cadeau. Dames 1 heeft vier overwinningen op rij geboekt, 
is voorbereid en had de mouwen al opgestroopt.  

In de 1e en 2e set kwam Dynamiek toch moeizaam op gang, gaf onnodig punten weg en kwam op 
achterstand. Pas in het tweede deel van beide sets kwam de ‘Swoeng’ erbij. Te laat om de sets te 
winnen. Aan alles was te voelen dat er veel meer in zat en dat deze twee sets gewonnen hadden 
kunnen worden. De dames waren er nu nog meer op gebrand om de wedstrijd te winnen. Het 
publiek voelde dat ook! 

In de 3e en 4e set werden de onnodige fouten niet meer gemaakt. De ‘Swoeng’ kwam er meteen bij 
en Dynamiek won beide sets met overtuiging. Flash Stars kreeg geen poot aan de trapper. Gejuich 
van de tribune. Op naar de 5e set. Tijd om de drie punten uit het vuur slepen. Het moest gewoon.  

Dames 1 verloor de 5e set. Ondanks goed spel, was het niet genoeg. Dames 1 maakte teveel kleine 
foutjes en die worden door een tegenstander als Flash Stars direct afgestraft. In een set tot 15 
punten is er ook geen ruimte voor herstel.  

In de afgelopen maanden heeft Dames 1 een enorme verandering ondergaan. Spelers spelen op 
andere posities, ze spelen een ander verdedigingssysteem en nog veel meer. Door de vier behaalde 
overwinningen heeft Dames 1 aangetoond, dat de nieuwe tactische basis staat. Een uitstekende 
prestatie. 

Daarnaast zijn er tactische aanpassingen in ontwikkeling bij Dames 1 die het team op het volgende 
niveau zullen brengen. Tactische aanpassingen die onnodig puntverlies voorkomen en de 
tegenstander onder druk zet.   

Dames 1 is een kleine stap verwijderd van dit niveau, zij moeten alleen nog even door hebben wat ze 
moeten doen.  Johan Cruijff zij het op treffende wijze: “Je ziet het pas als je het door hebt”.   

Wanneer valt het kwartje? Wanneer gaan de lampjes aan? Wanneer gaan de Dames het doen in de 
wedstrijd? Wanneer zien we het hogere niveau?   

Binnenkort, heel binnenkort… 

Setstanden: 20-25, 21-25, 25-19, 25-19 en 8-15 

 


