
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
Set Up Dames 1 laat belangrijke 

punten liggen in Vollenhove. 
 
 

 
Vollenhove dinsdag 9 februari – Het was een belangrijke wedstrijd, want er vielen 
punten te behalen die we hard nodig hebben. We hadden goede moed en we gingen vol 
voor deze wedstrijd. 
 
De 1ste set begonnen we met een kleine voorsprong, maar al snel maakten we zelf de 
fouten en gaven punten weg. Toen was VVSA bij kwam en het  13-13 stond lieten we het 
lopen. We verloren de set met 25-18. De 2de set waren we vastbesloten om te winnen en 
we gingen er alles aan doen om deze punt wel te pakken. 
 
De 2de set verliep ook niet goed, de pass kwam niet en we maakten de aanvallen niet af. 
De fouten lagen bij ons zelf en daardoor verloren we de set met 25-13 
 
In de 3de set hadden we de knop echt om gedraaid en gingen we een stuk beter spelen. 
Het spel liep beter en we konden de aanvallen ook steeds beter afmaken. Het was wel heel 
spannend want we gingen gelijk op. Zo stond het op een gegeven moment 20-20. 
Uiteindelijk wonnen we de set met 25-23. 
 
De 4de set wilden we winnen om zo nog een 5de set te kunnen spelen. We begonnen de set 
goed, we hadden gelijk een grote voorsprong. Zo stond het op een gegeven moment 12-3 
voor ons. We zaten er lekker in, de pass ging goed en we konden de ballen goed afmaken. 
De tegenstanders moesten het ook zonder hun spelverdeler doen en hadden daardoor een 
andere opstelling, waardoor het bij hun ook niet lekker liep. Toch kwamen ze nog wel een 
beetje terug en uiteindelijk wonnen we de set met 25-16. 
 
De 5de set wilden we winnen om zo 3 punten mee te kunnen nemen naar huis, helaas liep 
dit anders dan dat we gehoopt hadden. We begonnen de set slecht en daardoor hadden we 
gelijk een achterstand. We konden de punten niet afmaken en daardoor lieten we deze 
belangrijke set liggen. We verloren hem met 15-7.  
 
En zo kwam er een eind aan een belangrijke en spannende wedstrijd die we verloren met 
3-2. 
 
                  Marieke Kalter 
 


