
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

IJsselmuiden, zaterdag 12 december 2015 
 
Set Up IJsselmuiden DS 1 – S.V.I. DS 3 
 
Beste lezer, 
 
Ook zaterdag de 12e mochten we weer in onze ‘thuishaven’ spelen. Er was best wat 
publiek dat ons aan kwam moedigen en dat is altijd erg motiverend en leuk om te zien. 
We hebben deze wedstrijd mogen spelen tegen een groep Zwollenaren. Helaas hebben ze 
ons ingemaakt met 0-4, ondanks dat we hier toch wel voor gevochten hebben. 
 
De eerste set kwam de pass niet echt lekker op 2/3. De spelverdeler moest erg veel heen 
en weer rennen om de bal mooi omhoog te spelen voor een goede aanval. Hierdoor 
werden onze ballen niet goed afgemaakt en kon de tegenstander zelf de punten maken bij 
ons. Uiteindelijk werd het 13-25. 
 
Om even iets anders te proberen werden de spelverdelers gewisseld voor de tweede set. 
We gingen goed van start en stonden al mooi een paar punten voor op onze tegenstander. 
Maar op de één of andere manier werden we er zenuwachtig van en gingen we slordig 
spelen. De aanval kwam wel beter en we hebben echt gevochten voor de punten, het was 
een nek aan nek race naar de 25 punten. Helaas haalde de tegenstander ons in en hebben 
op twee punten na de set verloren met 24-26. 
 
De derde set bleven we staan met dezelfde opstelling. Het ging goed in de tweede set, dus 
wilden we kijken of we het spelletje met hetzelfde enthousiasme weer op konden pakken. 
We begonnen goed, maar naar een kleine voorsprong ging het niet meer zoals het moest. 
We konden de punten niet fijn afmaken en werden opnieuw ingemaakt door de 
tegenstander met 14-25.  
 
De laatste set gooiden we alles om. Mensen werden op posities gezet waar ze nog nooit 
gespeeld hadden. Zo probeerden we toch nog een punt te pakken in deze wedstrijd. Er 
was wel wat onzekerheid over de plaats in het veld, maar toch werden er wel mooie 
punten gemaakt. Mede door deze onzekerheid verloren we de set met 17-25. Het was wel 
een leerzame set, omdat er een aantal andere posities ingenomen werden.  
 
De kerst staat nu voor de deur, dus de wedstrijden laten even 
op zich wachten. Zaterdag 16 januari starten we de tweede 
helft van het seizoen met een wedstrijd op Urk. We hopen nu 
een beetje warm gedraaid te zijn en de tweede helft nog harder 
te knokken voor onze punten. Ons doel is namelijk om niet te 
degraderen uit deze klasse.  
 
Tot slot nog het volgende. Inge Scholten moet helaas stoppen 
met volleybal. Zij vertelde ons een paar weken geleden het 
blijde nieuws dat ze samen met haar vriend in verwachting is. 
Het is meer dan logisch dat Inge stopt om de veiligheid van 
haar en de baby. We wensen Inge en haar vriend alle goeds en 
geluk toe in deze periode van zwangerschap. We zullen haar 
gaan missen in het veld en op de trainingen, maar gunnen het 
haar van harte!! 
Bedankt voor het lezen en we zien u/jou graag terug bij de volgende thuis wedstrijd op 
zaterdag 23 januari 2016! 

Cora Brink 


