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IJsselmuiden – Er is al een tijdje geen wedstrijd verslag meer geweest maar hier is er 
weer 1 =D. We speelden tegen Vovem ’90. de vorige keer dat we tegen die ploeg 
speelden. We staan nog steeds op de 9de plek en daar is ook geen verandering in 
gekomen na deze wedstrijd. De vorige wedstrijd die we uit speelden in Emmeloord 
hebben we verloren met 4-0. De kansen die we toen hadden waren groot, dus we 
hadden een goed voornemen om deze wedstrijd te winnen. 
 
Tijdens het inspelen zat de sfeer er al goed in, we begonnen ook erg enthousiast met de 
wedstrijd. We begonnen een paar punten met voorsprong maar die verloren we weer 
door de pass. We konden redelijk bijkomen, maar niet goed genoeg. De set eindigde met 
20-25. 
 
De tweede set begonnen we weer met goede moed, het moest lukken! De servicedruk 
lag hoog, waardoor we heel erg voor konden lopen. In de tweede set lag de pass ook 
beter, waardoor we een aanval op konden bouwen. Het derde puntje is gepakt, de 
tweede set wonnen we met 25-15. 
 
De derde set begonnen we weer enthousiast. De eerste punt werd door ons gemaakt, 
maar daarna stonden we weer 4 punt achter door een foute pass. De opslagfouten waren 
meer dan de vorige set. 
Er werden wat wissels ingezet, maar toch verloren we met 10-25.  
 
Tijdens de vierde set vielen we wat stil. Er werden meer servicefouten gemaakt, 
waardoor we een heleboel punten verloren. Er werden nog meer wissels ingezet maar het 
zag er niet rooskleurig uit. Heren 2 was klaar met hun wedstrijd en hun kwamen ons 
aanmoedigen. We kwamen hierdoor weer een beetje bij, maar toch verloren we de 
wedstrijd met 12-25. 
 
Helaas hebben we deze wedstrijd dus verloren. Gelukkig hebben we toch weer 1 setje 
kunnen pakken! We hebben a.s. zaterdag geen wedstrijd, maar 20 maart hebben we 
weer een thuiswedstrijd dus wees welkom! 
 
 
 
 
 


