
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Punt voor Set Up D1 in Dalfsen. 
 
Dalfsen 14 november 
Na de 2 punten van vorige week gingen we fris en fruitig op pad naar Dalvo. 
 
In de week van voorbereiding kregen we al te horen dat coach Mark niet mee zou kunnen 
omdat onze wedstrijd verplaatst was. Gelukkig wilde Joffrey heel graag mee om te 
coachen, en dus hebben wij uit de vele aanmeldingen Joffrey gekozen om mee te gaan als 
coach. 
 
Dalvo is de nummer 3 op de lijst en we besloten dan ook om vol d'r op te gaan, Vandaag 
hadden we toch niet te verliezen. Aangekomen bij Dalvo mochten we tot onze verbazing 
op het grote veld spelen! Wat een eer was dat. Na een lekker rondje ingespeeld en 
ingeslagen te hebben zijn we vol energie begonnen aan de wedstrijd. 
 
De eerste set verliep matig aan onze kant. De serve druk van de tegenstander was hoog 
en we keken al snel tegen een 9-0 achterstand aan. Het lukte ons niet om de pass netjes 
bij de spelverdeler te bezorgen en er kwamen dan ook geen lekkere aanvallen uit. Deze 
set was na niet al te veel minuten verloren met 25-9. 
 
De 1e set wilden we snel vergeten en vol energie en met nieuwe taken van de coach 
gingen we het veld weer in. De pass ging al iets beter maar er werd nog te weinig 
afgemaakt. Ook was onze serve druk in deze set er weinig. De 2e set werd verloren met 
25-9. 
 
Op naar de derde. We hadden de moed al wel een beetje opgegeven. Tegen de nummer 3 
was toch wel een groot verschil met ons eigen team.  
In de 3e set stonden we dan ook al weer snel achter met 4-0. 
Wat er daarna gebeurde weet eigenlijk niemand maar ineens waren we langs die 4 punten 
heen en stond het 5-4 voor ons. In al ons enthousiasme hebben we besloten om dit maar 
door te trekken naar een set stand van 25-10. Dit mede dankzij de enorme serve druk van 
Dieke Schrijver. 
 
In de 4e set waren we vol goede moed. 'Die lange' mid van de tegenstander was 
geblesseerd (wat voor ons niet zo jammer was als voor haar), en dus betraden we vol 
hoop en goede moed het veld. Helaas ging deze set niet zoals set 3, want ook Dalvo had 
het enthousiasme weer flink opgekrikt. De laatste set verloren we dan ook met 25-15. 
 
Al met al zijn we heel blij dat we weer 1 punt hebben kunnen pakken en zo nog enigszins 
in de race blijven. Aankomende zaterdag spelen we thuis tegen de nummer 6, S.V.M DS2. 
We hopen jullie allemaal te zien om 16:00! 
 
 

Anneloes ten Brinke 


