
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Wedstrijdverslag 
Set Up IJsselmuiden D1 – DIOS D1 

 
 
Vandaag stond op het programma een thuiswedstrijd tegen DIOS DS1, een 
belangrijke wedstrijd waar we zeker punten tegen moesten gaan halen!  
 
Vol enthousiasme begonnen we aan de eerste set. Er werd goed volleybal gespeeld het 
liep goed. We kwamen helaas niet aan scoren toe in deze set. Deze set hebben we dan 
ook verloren met 17-25. 
 
Met de eerste set in ons achterhoofd begonnen we aan de 2e set, we waren lekker aan het 
spelen dus deze set waren we vastberaden om te gaan winnen. We begonnen helaas wel 
aan een achterstand, maar door een paar mooie rally’s van onze kant kwamen we steeds 
dichter bij Dios. Dios voelde ons dichterbij komen en vroegen een time-out aan (9-8) We 
bleven scoren en liepen vaak gelijk op. De volgende time-out was dus ook weer voor Dios 
(22-23) We bleven vechten voor de laatste punten, 26-24 gewonnen!  
 
Zo stond 1-1 en we begonnen aan de 3e set, we bleven zo staan als de 2e set. In deze set 
zakten we aardig in, en we maakten de series niet af. Al snel stond het 10-15 we verloren 
deze set met 14-25. 
 
Om een 5-setter er uit te halen moesten we hard aan de bak om over de 3e set heen te 
komen. We begonnen helaas met een kleine achterstand. Al snel zeiden we tegen elkaar 
dat dit niet zo kon en we echt beter moesten gaan spelen, dit gebeurde. We gingen 
volleyballen en scoorden punten. We wonnen deze 4e set met 25-21! 
 
De 5e set, een korte set dus er moest gelijk gescoord worden. Helaas hadden we al snel 
een achterstand van 5 punten. We zakten in, scoorden weinig en helaas verloren we deze 
set met 10-15. 
 
We pakten vandaag 2 belangrijke punten die we zeker hard nodig hebben. Dit was een 
leuke wedstrijd. Een wedstrijd waar we goed op terug kunnen kijken. 
Zaterdag 5 maart spelen we weer thuis tegen Dalvo Dames 1, we hopen u dan weer te 
zien op de tribune! Tot dan! 
 

 
Manon de Leeuw 


