Verslagen weekend 30/9
(30/09) U13 reg : Oudenburg-Gistel A versus VTB
Net als vorige week trokken we met een schare VTB-amazones richting Gistel.
Peter heeft onlangs aan de ouders uitgelegd dat we vooral opleiden en dat het
resultaat van de wedstrijd totaal ondergeschikt is aan dit principe.
8 speelsters voor een wedstrijd met 4 tegen 4… dus vooraf afgesproken met de
vriendelijke coach van de thuisploeg dat we sowieso 4 setjes zouden spelen. Ook
werd ervoor gezorgd dat de VTB-opstellingen telkens anders waren.
De wedstrijd werd bijna een kopie van de vorige. Onze meisjes deden er alles
aan om gefocust te spelen volgens de afspraken op training. Maximaal opbouwen
in 3 contacten, schuiven, de pas overnemen, en altijd alert blijven… want van
Gistelse kant kwam de bal wel vaker zonder veel opbouw terug. Daarmee
moeten we leren omgaan.
Jammer genoeg konden we onze voorsprong tijdens de eerste set net niet
vasthouden. Zenuwen en enkele ongelukkige fases deden het tij keren, en zo
ging Gistel aan de haal met die set. Maar niet getreurd, we zouden blijven
vechten. En dat gebeurde ook, en met veel overgave!
En dan was er onze bank… Na het introduceren van ‘The Mexican wave’ was er
geen houden meer aan. Er werd gejubeld, aangemoedigd, gerold bij een ace, …
en zelfs de supporters van de thuisploeg wisten niet wat ze meemaakten, en hun
lachspieren werden op de proef gesteld. Dit is het leuke aan ploegsport ☺.
Al dat positief geweld kon niet verhinderen dat Oudenburg-Gistel elke set telkens
met klein verschil won, maar toen ik na afloop van de wedstrijd de sleutel van
een kleedkamer moest kiezen voor onze jonge leeuwinnen, dan heb ik bewust
nummer 1 genomen omdat zij voor mij de nummer 1 van de dag waren.

30.9 VTB u17 R Jardo
Gespeeld in de beweging hal . Met een trage start en veel zenuwen lieten we de
tegenstanders eerste 2 sets winnen . Al moet ik zeggen dat er verbetering duidelijk was in de
2e set .
In de derde set starten we eindelijk met energie en durf en hebben we deze ook gewonnen
25 23 . 4e set was spanend en fel bevochten , jammer door paar gemiste opslagen hebben
we met kleinste verschil verloren . Er is duidelijk verbetering merkbaar , toch moeten
sommige zichzelf vragen als ze er alles voor doen !!! ( 1:3 ; 17/25 21/25 25/23 23/25 )

30.9 VT B C (reg) - Damme 2-3 (25-16/20-25/26-24/21-25/5-15) Jan Nagels
VTB U 17 C moest zondag aantreden tegen mede-koploper Damme;
Het waren duidelijk 2 ploegen die aan mekaar gewaagd waren en waarbij de
aanvalskracht van e,Nele Damse meisjes op het einde wat doorwoog. 5 sets tegen een
gelijkwaardige tegenstander spelen is zinvoller dan een makkelijke winst of verlies.
Uit zulke matchen leren we meer. Vandaar ook de inschrijving provinciaal die voor ons
momenteel te hoog gegrepen is maar leerzaam .
Conclusie is dat we met dit gevarieerd team nog veel werk hebben om er een goed
volleyballende ploeg van te maken. De inzet en de motivatie van de groep is echter
positief zodat de progressie wel zal volgen.

Verslagen weekend 6 oktober VTB
U17 Regionaal – Jardo Sebek
Met slechts 7 en een beetje onzeker zijn de meisjes aan de wedstrijd begonnen. Het
duurde niet lang en met enkele mooie opslagen sloeg VTB een kloof. Hermes toonde
zich niet gewonnen en kwam met zekere tred terug tot op 2 punten van VTB. De meisjes
speelden op zeker waardoor we enkele mooie rally’s kregen te zien en zo haalden ze de
eerste set binnen. De sfeer zat er goed in voor de rest van de wedstrijd. Hoewel Hermes
zich niet liet doen zonder slag of stoot, bleef VTB de druk op de opslag behouden. Met
een mooi samenspel haalde VTB verdiend de 2e en 3e set binnen. Hermes - VTB B 0 : 3
22/25 16/25 12/25

U17 meisjes provinciaal. Dadizele-VT Brugge A 1-3 Jan Nagels
De meisjes hadden er een goede trainingsweek op zitten waarbij vooral de organisatie
onder de loep genomen werd.
En dit was merkbaar in deze match. Op een mindere set na, de 2e , werd goed
georganiseerd gespeeld en eender wie op het veld stond deed zijn duit in het zakje. De
opslagdruk bemoeilijkte de opbouw van de thuisploeg en gaf ons de kans het verschil te
maken.
Eerste wedstrijd waarbij al iets verzorgder volleybal werd gepresenteerd wat uitmondde
in onze eerste punten in de provinciale reeks.
Dit moet ons vooruit stuwen om verder hard te werken en mooi volleybal aan te leren.

