Het was dan eindelijk zover.
3 januari 2015 - Het was dan eindelijk zover. We mochten naar de Open Club
kampioenschappen. Het was in de Alternohal in Apeldoorn. We hadden al een
voorbereidingstoernooi gehad om al even te mogen proeven aan het niveau. Hier hebben
we gezien dat het niveau erg hoog was en de leeftijd ook zichtbaar hoger was. We wisten
dus wat ons te wachten stond, maar we gingen met goede moed naar Apeldoorn toe. We
moesten 3 wedstrijden spelen.
De eerste wedstrijd was tegen Orion. De dames werden bijna letterlijk overbluft door de
tegenstander. Het grootteverschil en het niveauverschil merkten ze zelf goed en we
verloren de eerste set. De tweede set gingen we weer in het veld met goede moed en lef.
Er werd beter gespeeld en er werd meer lef getoond. Jammer genoeg verloren we ook
deze set.
De tweede wedstrijd moesten we spelen tegen Ecare
Apollo 8. Hier hadden we in het voorbereidingstoernooi
ook al een keer tegen gespeeld. Dit mocht in de eerste
set niet baten, want we verloren hem met 25-4. Toch
bleven de meiden positief en gingen weer de 2e set in
met de intentie om te winnen. Deze werd uiteindelijk
verloren met een stand van 25-20. Stukken dichterbij
een set.
Tussen de 2e en de 3e set mochten we even genieten
van een patatje en wat drinken op kosten van Set Up.
Na weer op krachten gekomen moesten we nog 1
wedstrijd spelen. We wisten dat een plaatsing voor de
halve finales niet meer mogelijk was, maar we wilden
toch nog super graag een set of als het kon zelfs een
wedstrijd winnen. De eerste set hadden we bijna binnen
alleen die hebben we toch nog verloren op matchpoint.
De uitslag werd 25-27. Met de moed in de schoenen
gezakt hebben we de laatste set ook ons best gedaan.
Deze hebben we verloren met 14-25.

Aan het einde van de dag was goed te merken dat de meiden moe waren en ze hebben
zich ook goed ingezet tijdens het toernooi. Jammer dat we geen punten hebben kunnen
pakken, maar ze hebben zeker ervaring opgedaan en de kunst een beetje af kunnen
kijken. Ze hebben geproefd aan het hoge niveau en misschien kunnen we volgend jaar
meer bereiken.
Groeten Meiden CMV

