
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Verlies voor dames 1 in eigen huis. 
 
IJsselmuiden 7 november - Na de 3-1 nederlaag in Westenholte vorige week, 
begonnen we nu weer vol energie aan de wedstrijd. We moesten tegen Espel-
Creil die 1 plekje boven ons staat in de competitie met 2 punten verschil, dus 
deze wilden we winnen om hen in te halen. 
 
Het inspelen ging goed en iedereen zat vol energie en enthousiasme voor de wedstrijd. We 
begonnen de eerste set goed en we stonden dan ook 10 punten voor. De tegenstander 
was dan ook niet heel erg lastig, maar op een gegeven moment gingen we eigen fouten 
maken en gaven we te makkelijke ballen naar de overkant. Daardoor kwam de 
tegenstander weer gelijk met ons te staan en werd het nog even spannend op het einde. 
We verloren de set met 24-26. 
 
De 2de set ging een stuk beter we hadden een goede service druk en we maakten de 
aanvallen goed af. Soms ging het even wat minder en kwam de tegenstander weer gelijk 
met ons staan. We herpakten ons zelf al snel weer en wonnen de set met 25-19. 
 
In de derde set ging het wisselend, dan stonden wij een paar punten voor en dan weer de 
tegenstander. Het spel ging op zich wel redelijk, maar we maakten de aanvallen niet af. 
Hierdoor kon de tegenstander gemakkelijk de ballen pakken. Uiteindelijk verloren we met 
20-25. 
 
De 4de set moesten we pakken om nog een kans te krijgen, zodat we de wedstrijd konden 
winnen. We gingen er dan ook volledig voor en dat was te zien. We hadden een goede 
service, de pass kwam goed en zo konden we de aanvallen goed afmaken. De 
tegenstander bood weinig weerstand deze set en we wonnen de set dan ook met 25-12. 
We gingen dus voor de 5de set! 
 
Deze 5de set was best spannend. We hadden een voorsprong en we stonden met de veld 
wissel met 8-3 voor. Op een gegeven moment kwam de pass niet meer lekker en de 
aanvallen konden ook niet worden afgemaakt. Het werd het een chaos in het veld en we 
verloren de set helaas met 14-16. 
 
Zo verloren we de wedstrijd helaas met 2-3, maar gelukkig hebben we nog wel 2 punten 
gehaald waardoor we toch nog mee blijven doen in de competitie. 
 
 

Marieke Kalter 


