
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Set Up D1 niet sterk genoeg. 
 
IJsselmuiden 28 november - Set Up D1 niet sterk genoeg om punten te pakken 
tegen het eerste dames team van VC Emmeloord. 
  
Nadat we de kater van de vorige wedstrijd tegen SVM verwerkt hadden, zijn we gelijk 
weer gestart ons klaar te stomen voor de volgende wedstrijd. Vol enthousiasme betraden 
we het veld op  
28 november twee weken geleden. Helaas moesten we het deze wedstrijd zonder Inge 
Scholten zien te klaren. Vanwege een aanhoudende schouderblessure had Inge besloten 
een week niet te volleyballen.  
De eerste set gingen we fris van start. Een prettige voorsprong van 5 punten zorgde er 
voor dat we zelf lekker konden blijven spelen. De druk lag aan de kant van VC Emmeloord 
en die voelde zij. Door foutjes aan de kant van VC Emmeloord konden wij een gat slaan 
van 9 punten. De winst lag voor onze voeten, een paar punten doorknokken en we zouden 
de eerste set binnen slepen. Maar helaas, er herhaalde zich een situatie waar we vaker in 
terecht zijn gekomen. Hoe dichter we bij de 20 komen, hoe slordiger ons spel wordt. 
Foutjes aan onze kant zorgde er voor dat VC Emmeloord weer terug kon komen in hun 
eigen spel. De time out aan de kant van Set Up mocht niet meer baten. De set ging met 
een eindstand van 22-25 naar de dames uit Emmeloord. 
Na kort te hebben getreurd om de eerste set hadden we de knoppen weer omgezet. 
Dezelfde start met een positief einde. Dat was voor de tweede set de planning. De hele set 
bleven we twee punten achter op VC Emmeloord. Door beide teams werd er geknokt tot 
het einde. Helaas hebben we de gemiste twee punten niet meer bij kunnen trekken. De 
tweede set hebben we aan ons voorbij laten gaan met 23-25 voor VC Emmeloord. 
In de derde set werd het anders. Daar waar de eerste twee sets netjes gespeeld werd 
hebben we in de derde set zelf te veel fouten gemaakt. De druk om de derde set alsnog te 
pakken zodat we er een eventuele vijfde set uit zouden kunnen slepen was aanwezig. 
Helaas konden we dit niet omzetten in ons spel. Deze set was snel voorbij. De 25 punten 
gingen wederom naar de dames uit Emmeloord. 
En dan kom je aan bij een vierde set. Om aan deze wedstrijd een minder heftige kater 
over te houden dan aan die van vorige week zouden we de vierde set kunnen pakken. We 
liepen samen op tot de 12-12. Nog steeds vastbesloten om deze set te gaan pakken. Ook 
in de vierde set leek 
set winst ons te 
benauwen. Foutjes aan 
onze kant heeft er voor 
gezorgd dat VC 
Emmeloord haar 
punten aantal kon 
uitbreiden. Onze 
vechtlust om te winnen 
verdween samen met 
de punten naar de 
tegenpartij. Met 19 
punten tegen 25 
punten hebben we ook 
deze set niet binnen 
kunnen slepen. 
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