
Wedstrijdverslag 7 maart 2009 
 

Reflex MB1  -  Set Up MB1 
 
Jaja, dat is onze 2e overwinning. Wel met iets meer moeite maar we hebben de wedstrijd 
gewonnen met 3-2 van Reflex!! Dankzij onze goede coachen: Remco en Joffrey! 
 
Vol goede moed gingen we op ons fietsje naar Kampen, allemaal wat zenuwachtig.. Het 
inspelen ging goed, alleen het inslaan ging niet goed. We moesten dus volop aan de bak 
en alles uit de kast halen om te winnen! 
 
De 1e set: Vol goede moed gingen we het veld in, we hadden namelijk na ons inslaan 
wel wat goed te maken! De pass kwam meestal aan, hierdoor konden we veel aanvallen 
wat punten opleverde. Bovendien ging de service goed, dus konden we ons eigen 
spelletje spelen. Wel hadden we vaak een vakfout, dit kostte ons wel punten ondanks dit 
hebben we deze set gewonnen met: 25-22 
De 2e set: Na ons 1e puntje wilden we er natuurlijk meer, we waren niet tevreden met 1 
punt. Dus we gingen weer volop aan de bak. Wat ons punten opleverde. Door snel te zijn 
in het achterveld, alert met het blok, konden we ook deze set naar onze hand zetten. We 
hebben deze set gewonnen met: 25 -15 
De 3e set: Deze set begon al niet goed, we gingen vanaf het begin gelijk op, maar later 
kwamen wij achter te staan. Reflex gaf de voorsprong niet meer uit handen en maakte 
steeds meer punten. Wij kwamen steeds meer achter, onze pass kwam niet meer aan, de 
aanval ging minder en we verloren ons enthousiasme. Deze set hebben we verloren met: 
25-12 
De 4e set: We wilden deze set winnen en met 3-1 naar huis, maar we kwamen weer 
achter, de pass kwam niet meer aan, er werd geen ‘los’ geroepen waardoor we niet 
wisten wie de bal pakte en we soms met z’n tweeën of helemaal niet de bal pakten. 
Reflex gaf heel veel prikballen en omdat we niet wisten wie de bal pakte werd er van 
onze kant vaak niet doorgespeeld en bleef Reflex aan de opslag. We verloren deze set 
met: 25-20 
We hadden nu 4 sets gehad en het stond 2-2, dat werd dus een 5e set. 
De 5e set: Om nu met de winst naar huis te gaan moesten we er volop tegen aan en dat 
deden we, alleen in het begin ging het niet goed, we kwamen gelijk al een groot aantal 
punten achter te staan. Door een aantal goede opslagen kwamen we weer flink terug, 
het stond 8-7 voor Reflex toen we wisselden van kant. We gingen nu echt volop aan de 
bak om deze set nog te winnen, we kregen onze opslag weer terug en scoorden punten, 
door een paar goede blokken van de mid-speelster, een paar mooie aanvallen van de 
buitenaanvaller, mooie setupjes en natuurlijk de goede pass hebben we deze set toch 
nog kunnen winnen met: 15-10 en hebben we de wedstrijd gewonnen! 
 
We hebben nog 3 wedstrijden te gaan, als we die ook goed spelen kunnen we misschien 
nog wel van de 10e plek af komen!  
 

Door: Meisjes B1 
 
 


