
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Verslag Set Up D1 thuis 
tegen S.V.M. D2. 

 
IJsselmuiden 21 november - Na de wedstrijd van vorige week waar we 1 punt 
pakten tegen de nummer 3, Dalvo Dames 1 begonnen we vol goede moed met de 
wedstrijd tegen S.V.M. Dames 2 die 8ste staan in de competitie. Onze eigen libero 
Diana kon er helaas niet bij zijn, maar daar voor deed vandaag Hester uit meisjes 
A mee als libero. Onze coach was vandaag Jos Schijver. 
 
We hadden er echt zin in, maar al snel in de eerste set keken we gelijk tegen een 
achterstand aan, door te veel fouten van ons zelf. Zowel de service pass als de rally pass 
lag te scherp op het net. Hier door konden we geen mooie aanval opbouwen. We verloren 
deze set ook met 15-25. 
 
De 2de set moest van ons zelf veel beter, we liepen nog aardig gelijk en kwamen beter 
mee. De pass lag nog wel vaak te scherp op het net waardoor we een aantal ballen gelijk 
om de oren kregen. We vochten door tot de laatste punten maar na de time out van de 
tegenpartij op 23-21 gaven we de laatste 2 punten weg. We verloren deze set met 21-25. 
 
Op naar de 3de set, de coach besloot om 2 spelers te wisselen. We hadden al vroeg in de 
set een voorsprong van 8-3 dat gaf ons veel vertrouwen. De service pass en de rally pass 
lag veel beter waardoor er vaker een aanval uit opgebouwd kon worden. Maar toen kwam 
SVM al snel terug op een stand van 17-20 nog wel in ons voordeel, hierna maakten we zelf 
veel fouten en verloren we deze set met 22-25. 
 
De 4de en laatste set, een 5-setter kon het helaas niet meer worden maar we waren 
dichtbij in de 3e set en dit moest in de 4de set doorgezet worden naar een punt winst. Alles 
wat in de eerste 2 sets fout ging, ging in de laatste set en stuk beter. De pass lag beter, 
de service druk kon nog wel wat hoger. SVM kwam steeds dichterbij maar we hielden 
regelmatig de voorsprong. Naar de time out aan onze kant op 19-18 maakten we zelf weer 
veel fouten. We verloren deze zet weer met 20-25. 
 
De nummer 11 in onze 
competitie heeft vandaag ‘in 
ons voordeel’ ook punten 
laten liggen. Hierdoor staan 
we nog steeds op 2 punten 
achterstand en doen we nog 
steeds mee. 
 
Aankomende zaterdag 28 
november om 16.00 staat er 
weer een thuiswedstrijd op 
het programma. We nemen 
het op tegen VC Emmeloord, 
de nummer 5 in de 
competitie. We hopen jullie 
daar allemaal te zien. Tot 
dan! 

Manon de Leeuw 
 


