
Wedstrijdverslag 7 februari 2009 
 

Van Dorsten/MAZ MB1 - Set Up MB1 
 
 
We hebben eindelijk weer een leuke wedstrijd gespeeld! We moesten naar Meppel tegen 
van dorsten.  
 
Het inspelen en inslaan ging heel lekker! Iedereen had een goede aanval! 
De eerste set begonnen we niet zo goed, de pass liep niet lekker door een keiharde 
opslag. Daardoor konden we geen set-up en aanval maken, waardoor hun de hele tijd 
opslag hadden en wij geen servicedruk hadden. De tegenstander schreeuwde de hele 
boel bij elkaar en stal onze liedjes af. We probeerden er overheen te schreeuwen, maar 
1tje schreeuwde toch wel heel hard. Ze lachten ons ook uit, dat was wat minder. Het 
werd 25-11. 
 
De tweede set begon niet zo lekker, we begonnen wel heel enthousiast. De tegenstander 
viel stil. We hadden een betere service en de pass lag ook beter.  
In deze set hebben we ook een aantal ballen afgeblokt. (OEOE). Helaas hebben we deze 
set ook verloren. Ze hadden ook wat meer servicefouten, waardoor het makkelijker werd 
om mee te komen. De stand werd 25-21. 
 
In de derde set gingen we er weer enthousiast tegenaan, de tegenstander viel ook weer 
stil. De pass lag weer lekker er werd ook weer aangevallen. De service van ons ging niet 
goed, maar na een time-out hadden we weer concentratie en liep dat ook weer lekker. 
We verloren helaas wel, het werd 25-20. 
 
De vierde set: we waren weer heel enthousiast en we dachten dat we wel een setje 
zouden pakken, helaas ging dat feest niet door. Maar we hadden wel een plezierige 
wedstrijd. We konden wel meekomen en het werd 25-18. 
 
Ondanks dat we verloren hebben (wat we al zo vaak doen :$), gingen we toch met een 
lekker gevoel naar huis. We hadden tegen de nummer 1 flinke weerstand geboden. Ze 
dachten ons makkelijk in te maken, maar dat viel toch tegen. 
We hoorden ook van ons dat we flink vooruit zijn gegaan, na onze eerste wedstrijd tegen 
hun. Toen werd het namelijk 03-25 04-25 10-25 13-25. 
 
De volgende wedstrijd gaan we er weer lekker tegenaan, kom kijken!! :D:D 
 

Door: Meisjes (Dames) B1 


