
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set Up IJsselmuiden D1 
pakt punt van Wythmen D1. 

 
Uitslag: 1 - 2 

 
IJsselmuiden - Dinsdag 24 januari, Aanvang: 7:30. Helaas was onze tegenstander te 
laat, maar toch begonnen we vol goede moed aan deze wedstrijd. Wythmen staat 2de in 
de competitie dus we moesten ons wel bewijzen! De prognose van de wedstrijd was 1-3. 
Dit konden we helaas niet halen omdat we maar 3 sets spelen, maar die ene set die we 
zouden kunnen pakken wouden we eigenlijk wel verdubbelen. 
 
Het bleek wel een moeilijke pot de eerste set. De tegenstander liet zich niet makkelijk uit 
het veld slaan en we hebben heel erg moeten knokken. We konden wel mooi voluit 
aanvallen en scoorden daarmee ook de meeste punten. We lagen qua stand erg dicht bij 
elkaar maar toch was Wythmen ons de eerste set te sterk. Het werd uiteindelijk 21-25. 
 
De tweede set was ons enthousiasme er nog niet af, we bleven vechten om toch nog een 
of twee sets te winnen. En het was de moeite waard, na lange rally’s waardoor we het 
heel spannend maakten. We wisten nu meer hoe de tegenstander speelde en waar hun 
zwakke punten lagen. Hier hebben we zo veel mogelijk gebruik van gemaakt. De 
eindstand: 28-26!  
 
De derde set gingen we ook in met enthousiasme, het zou wel heel mooi zijn als we ook 
die zouden halen. Helaas was de tegenstander ons hier te sterk in. We bleven in het 
begin mooi bij maar door kleine tegenvallers waren ze toch te sterk met 22-25. Toch 
hebben we ons deze wedstrijd goed geweerd en onszelf bewezen.  
 
Een setje pakken van de nummer 2 is altijd mooi meegenomen. Het was een hele 
spannende en leuke wedstrijd, we kunnen trots op onszelf zijn en we hopen dat jullie dat 
ook zijn! 
 
Tot de volgende wedstrijd, Dames 1. 
 


