
Set Up (IJss.) DS 2  -   Espel - Creil DS 2 
 
1-2 verloren set uitslagen 20-25 14-25 25-18 
  
 
Op dinsdag 24 november hebben dames 2 een thuiswedstrijd gespeeld tegen Espel – 
Creil dames 2. Deze wedstrijd hadden we een nieuwe coach bij ons. Ron kranenburg. Wij 
willen je nog bedanken namens het hele team dat je ons wil coachen! Dit vinden wij 
helemaal top. 
 
De eerste set was erg spannend. We hadden een grote voorsprong op de dames van 
Espel Creil. Helaas hadden zij een grote politie vrouw,( zoals wij haar noemden) in het 
spel, die vanuit de middenlijn alle ballen met de vuist weg stuurde. Wij kregen daardoor 
vaak ongelukkige ballen waar wij niet op bedacht waren. We probeerden zo goed 
mogelijk de draad weer op te pakken en konden hen op de voet volgen met de punten. 
Maar na een paar mooie serves ballen van de andere kant hebben we deze set verloren 
met  20-25. 
 
De 2e set hadden we een slechte start we stonden zo met 7-0 achter. We moeten ze toch 
bij kunnen houden speelde er in onze gedachten. Gelukkig hebben hun snel wat punten 
laten liggen en waren we weer even sterk en even veel kansen in deze set. We stonden 
weer gelijk. Al snel liepen de punten toch uiteen en met een grote voorsprong wonnen 
dames 2 van Set–Up deze set met 14-25 
 
Nu de laatste set. Het was een spannende set want wie gaat er nu met de punten naar 
huis. We merkten dat er een grote spanning was. We vonden het erg fijn dat Ron ons er 
doorheen heeft gesleept. Hij gaf goede aanwijzingen ook om zoveel mogelijk de 
politievrouw te kunnen vermijden. Helaas mocht het niet baten en verloren we deze set 
met  18-25. We waren wel wat teleurgesteld dat we wat puntjes hebben laten liggen. 
 
Groetjes Dames 2 
 
 


