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Dinsdag 5 oktober 2010 
 
Na de zomerstop is het oude dames 1 opgeheven en is het Jonge maar enthousiaste 
dames 2 het nieuwe dames 1. Helaas heeft  Els Hermeler, onze vaste spelverdeelster op 
het laatste moment afscheid moeten nemen van ons team. We hebben echter een goede 
vervangster, het enige overgebleven lid uit het oude dames 1 is Mariska de Kleine. Door 
dit toch wel plotselinge afscheid van Els heeft het team nu een kleine selectie aan 
speelsters. Wij hopen Els in het januari toch wel weer te kunnen verwelkomen. 
 
De eerste vuurdoop was tegen het eerste dames team van Wythmen. Daarin zaten een 
aantal ervaren speelsters aangevuld met jeugd. De eerste helft van de set was het 
spannend en ging het redelijk gelijk op. Naarmate de eerste set volgde kwam er binnen 
ons team meerdere communicatieve foutjes waardoor de we set verloren met 25-16. De 
tweede set verliep eigenlijk hetzelfde. De fouten lagen met name in de communicatie. 
Echter Mariska de Kleine was goed in staat om het spel te verdelen. Aanvallend werd er 
leuk gespeeld en gescoord. Aan het jonge Set Up team  is te merken dat er nog goed op 
elkaar moet worden ingespeeld. Verdedigend was het team dan ook nog niet opgewassen 
tegen de ervaren speelsters uit het team van Wythmen. De tweede set werd helaas 
verloren met 25-12. We maakten een goede start in de laatste set, waarin we wegliepen 
met 4 punten. De tegenpartij was echter niet van plan om de laatste set weg te gaan 
geven dus met name de ervaren speelsters werden aan gespeeld. Er werd hard 
gestreden, er zaten dan ook een paar goed lange rally’s tussen maar het mocht echter 
niet zo zijn. Ook de laatste set verloren we met 25-15. Onze eerste wedstrijd als dames 
1 is een feit. 
 
De eerste wedstrijd hebben we helaas verloren. Echter als team kijken we er wel met 
een positieve blik naar terug. We hebben in onze nieuwe formatie toch lekker gespeeld 
en beter als dat we hadden durven hopen. We gaan dan ook optimistisch verder met 
onze strijd en voeren daarbij ons motto: "Lets do it!” 


