
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set Up D1 – VVSA D2  
Uitslag: 3 – 0 

Setstanden: 25-15  25-20  25-23 

 
IJsselmuiden dinsdag 23 november 2010 - De wedstrijd tegen VVSA, onze directe 
concurrent! Als we deze wedstrijd winnen komen we een paar punten los en doen we 
weer mee voor een plek in de middenmoot. 
 
Met Irene op de bank, helaas geblesseerd, en twee aanwinsten van A1, Tessa en Lianne, 
zijn we vol goede moed  aan de eerste set begonnen.  
In tegenstelling tot andere wedstrijden lag de pass goed en kon er aangevallen worden. 
Hierdoor stonden we al snel op voorsprong. Door een mooie reeks van opslagen en het 
goede blokken kwamen de laatste punten ook snel en daardoor winst in de eerste set!!! 
 
De tweede set werd al iets lastiger. De tegenstander kreeg meer grip op ons spel en wij 
waren niet in staat de aanvallen direct af te maken. We lieten de tegenstander iedere 
keer dichtbij komen en konden niet uitlopen zoals in de eerste set. 
Gelukkig voor ons waren we op tijd bij de les en maakten we de laatste paar punten. 
Weer een set gewonnen! 
 
De wedstrijd kon niet meer verloren worden maar 3 sets winnen zou toch wel heel fijn 
zijn. Onze coach besloot dat het tijd was om onze versterkingen in het veld te zetten! 
Lianne werd ingezet op de diagonaal.  
Aan de derde set zijn we niet goed begonnen. De concentratie was weg en daardoor 
waren we niet zorgvuldig met de pass. En, zoals iedere volleyballiefhebber 
weet………………. Dan loopt de rest ook niet. Het gevolg was dan ook dat we al snel op een 
achterstand kwamen. 
Door toch de moed erin te houden en een paar mooie overnames van de bal door Lianne 
kwamen we toch nog op een gelijke stand. De tweede versterking werd ingezet. Tessa 
kwam erin als passerloper en wist mooie punten te scoren. Door, met haar sterke opslag, 
de laatste punten ook binnen te halen was ook de derde set voor ons, 3-0! 
 
Al met al was het een spannende wedstrijd die moed geeft voor de rest van het 
seizoen. Tessa en Lianne bedankt enne………. Els, spel verdelen was top vanavond! 
op vanavond! 
 
Groet Dames 1 
 

 


