Spaarnestad JB1- Simokos JB1, 3-1, hoofdklasse, 20 februari 2016, Beijneshal
Soms vraagt men zich op de tribune af waarom er juist deze keuze wordt gemaakt?
Waarom zit mijn kind aan de kant, want hij speelt toch zo goed?
Waarom speelt mijn kind vier sets, want ze lijkt helemaal niet lekker in haar vel te
zitten?
Neem van mij aan dat ook al zijn de keuzes niet altijd begrijpelijk voor hen op de
tribune, er zit wel degelijk een gedachte achter. Zo kun je terug grijpen op afspraken
die gemaakt zijn over “het missen van de training is starten op de bank”.....
Maar soms kun je dit niet meteen inlossen omdat er zieken of afwezigen zijn....
Soms is er een opstelling gemaakt vooraf die door acute blessures wordt
bijgesteld....
Coachen is geen muntje opgooien, kinderen voortrekken of juist proberen af te
troeven. Want ook de coach is deel van het team en probeert er voor iedereen een
mooie pot volleybal van te maken. Iedereen speelt even vaak, daarom zit iedereen
ook even vaak op de bank!
Dat neemt natuurlijk niet weg dat de ene opstelling duidelijk beter werkt dan de
andere. We zijn nu eenmaal niet allemaal even goed op dezelfde punten. Daarom
spelen we ook allemaal op een andere positie. In de ene wedstrijd heb je wat meer
verdediging nodig, de andere pot moet je het hebben van de aanval. En laten we een
goede pass niet uitvlakken. Want daar kan een set-upper tenminste iets mee. Dat telt
dus mee: hoeveel fouten worden er gemaakt op eigen helft. Of is de tegenstander
gewoon sterker en beter?
Maar is ook nog een mazzel-factor.... Soms gaat die bal maar net aan over het net
en is dat expres...vaker is het een mazzeltje...en had de bal net zo goed aan onze
kant neer kunnen gaan.
We doen ons best, dus zo lukte het vandaag om toch weer een setje te stelen van
Spaarnestad. Met de 3-1 uitslag hoeven we ons niet te schamen en volgende keer
proberen we gewoon twee setjes bij ze weg te halen!!
Yes, we did it!! We are a team!!

