
De knetterende overwinning en de eerlijke vraag  
Dames 1 won afgelopen wedstrijd met 4-0 van Webton! Een dik verdiende overwinning en Dynamiek 
neemt vijf punten mee in de tas naar huis. Na de tijd werd dat natuurlijk uitgebreid gevierd. De 
dames en het meegereisde publiek (Femke) werden op bitterballen getrakteerd! 

De eerste set ging voortdurend gelijk op, maar het was Dames 1 die steeds aan het langste einde trok 
door op de spannende momenten geconcentreerd de taken uit te voeren. Vanaf de tweede set 
kwam Elke erbij en vanaf dat moment werd het makkelijker. “Euh Ben, waarom laat je Elke dan niet 
vanaf het begin spelen”, hoor ik je denken. Nou, bij Dames 1 speelt iedereen zoveel mogelijk sets 
(minimaal 2) en als Elke 4 sets speelt, dan is er een andere speler die onnodig minder speelt. 
Snappie? Dames 1 bereid zich voor op een seizoen in de 1e klasse en niet alleen Elke. Terug naar de 
wedstrijd. Wordt het spannend, dan heb ik de spelverdeler de opdracht gegeven om Elke aan te 
spelen om het punt te pakken en daarna weer het spel te verdelen. Dat neemt de druk weg bij het 
team, waardoor iedereen vrijuit blijft spelen. Samen pakken ze op overtuigende wijze de 
overwinning.        

Terug in de kantine. 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?”. Wat volgt is 
een eerlijk antwoord (uiteraard) en die kun je lezen in de volleyblog op de website van Dynamiek. 
Dan komt de beheerder van de kantine en vraagt ons vriendelijk te vertrekken. Het is laat en het valt 
op dat Dames 1 als enige nog in de kantine is. Buiten gekomen lopen de dames over een verlaten 
parkeerplaats de mist in en hoor ik vanuit de verte nog: “Prettig weekend!”. Dat zeker, denk ik in 
mijzelf, zeker na zo’n knetterende overwinning! 

Setstanden: 23-25, 14-25, 20-25 en 12-25. 

 


