
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
Wedstrijdverslag 

Espel-Creil D1 - Set Up D1 
 
 

Creil, 16 februari. Vol goede moed gingen we op weg naar Creil voor misschien wel de 
belangrijkste wedstrijd van het seizoen. In de laatste weken waren we dichtbij de nummer 
11 gekomenen vandaag wilden we dit team dan ook verslaan. Dit zou namelijk betekenen 
dat we van de 12e plaats zouden vertrekken, die ons graag lijkt te behouden dit seizoen. 
 
Het begin van de eerste set was moeizaam. De pass kwam niet (goed) aan en hierdoor 
konden we niet aanvallen en stonden we al snel ver achter. Het leek alsof de zenuwen de 
baas was en de druk om te winnen te hoog. De eerste set verloren we dan ook kansloos 
met 9-25. 
 
Na een peptalk van coach Mark gingen we vol goede vertrouwen de 2e set tegemoet. We 
begonnen redelijk en liepen de eerste paar punten gelijk op. Door dat we mee konden 
komen werden we zelf meer enthousiast. Helaas werden we weer slordig en keken we snel 
daarna weer tegen een dikke achterstand aan. De achterstand konden we niet meer 
terugkrijgen en ook deze set werd weggegeven. 14-25. 
 
Omdat er nu echt iets moest gebeuren werd de druk nog een beetje opgevoert. We 
vonden dat we veel beter konden en waren vastbesloten er een vijfsetter van te maken. In 
het begin van de set kwamen we 4 punten voor te staan op de tegenstander. Dit hielden 
we vast tot het midden van de set. Door servedruk van de tegenstander en een slechte 
pass van onze kant werd de voorsprong weggegeven en werd er niet veel later weer tegen 
een achterstand aangekeken. We konden nog wel dichtbij komen maar verloren helaas 
alsnog met 21-25. 
 
In de 4e set leek er een knop om te gaan en we beten ons vast in de wedstrijd om hoe dan 
ook 1 punt mee naar huis te kunnen nemen. Hier door zouden we de achterstand iets 
kleiner maken en zou er nog hoop zijn voor de komende wedstrijden.  
De druk was er af, verloren hadden we al, en alles wat we nog konden doen was met risico 
spelen. Vol gingen we in de aanval en ook de pass kwam nu beter aan. Ook de 
tegenstander beet zich vast om nog die laatste paar punten mee te kunnen nemen. 
Gelukkig trokken we in deze laatste set aan het langste eind en wonnen met 27-25. 
 
We vertrokken met een onvoldaan gevoel naar huis. Weer terug bij af. Maar klaar om nog 
een keer te strijden voor de 11e plaats. 
 

 
Anneloes ten Brinke  

 


