
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
S.V.I. DS 3 – Set Up DS 1 

Zwolle, 2 april 2016 
 
Vol enthousiasme gingen we naar deze wedstrijd toe, met natuurlijk het feest van de 
vorige wedstrijd nog in ons hoofd. “WE MOETEN PUNTEN PAKKEN VANDAAG!!!” 
Nadat we eerst om 15:00 uur de heren hadden aangemoedigd, gingen we rond 16:30 zelf 
warm lopen en inspelen. Omdat de wedstrijd voor ons uitliep moesten we wel even 
wachten voordat we zelf het veld op konden. 
 
Na een goede warming-up konden we beginnen aan de eerste set. Van Mark Flier kregen 
we de tip mee om lekker ons eigen spel te spelen en de basis goed te houden.  
De eerste time-out kwam van onze kant bij een achterstand van 1-5. We kwamen 
moeizaam opgang en konden niet echt een goede aanval maken. Dit kwam mede door een 
pittige serve van de tegenpartij die we niet goed konden opvangen. De rest van de set 
hebben we wel wat punten gemaakt maar het mocht niet lukken om terug te komen. Zelfs 
met een wissel van de libero halverwege wilde het niet lukken, de set verloren we met 16-
25. 
 
Tussen de eerste en tweede set gaf Mark Flier ons mee om veel gebruik te maken van de 
Mid. Van deze positie hebben we in de eerste set niet veel aanvallen gezien, omdat de 
pass daarvoor niet goed kwam.  
Ondanks dat we dit advies van mark opgevolgd hadden mocht het niet baten om punten te 
pakken. We maakten zelf de fouten en konden geen goede aanval maken. De eerste time-
out was gevraagd met een achterstand van 4-9 en de tweede time-out bij 5-17. Op de één 
of andere manier wilde het niet meer en lieten we het hoofd hangen.  
Deze set eindigde met 8-25. 
 
De tegenstander dacht dat ze ons hadden, maar……….. Set Up dames 1 laat zich niet 
zomaar de kop gek maken!! We gingen lekker van start en pakten de eerste punten voor 
onszelf. We stonden voor en lieten ons ook niet meer inhalen.  
De eerste time-out kwam nu van de tegenpartij bij 9-3. Wij waren gemotiveerd en kregen 
er echt weer zin in. Set Up staat er algemeen bekend om dat het een vereniging is met 
veel volume, dus ook wij begonnen met zingen, juichen, klappen en aanmoedigen! De 
tegenpartij raakte (hierdoor) een beetje gefrustreerd maar liet zich niet van de wijs 
brengen. Ze kwamen mooi terug en het ging redelijk gelijk op. We hielden een voorsprong 
op de tegenpartij en daardoor werd halverwege een serie van de serveerster de tweede 
time-out gevraagd door de tegenpartij bij 21-16. Hierna maakten we nog een paar mooie 
punten, onder andere door de midvoor en eindigde deze set positief voor ons met een 
stand van 25-21. 
 
Vol goede moed en met veel enthousiasme begonnen we aan de vierde set, met als 
streven dat we deze wilden winnen en de 5e set wilden halen. Het was een ware nek aan 
nek race en de punten werden door beide teams goed afgemaakt. De coaches van beide 
partijen wilden hun team veel tips geven en moed inspreken, want alle vier de time-outs 
werden benut. De spanning liep hoog op toen we punt voor punt omhoog klommen, de 25 
zelfs voorbij. Uiteindelijk hebben we deze set verloren met 27-29.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het was een mooie wedstrijd om te spelen, absoluut! De eerste twee sets ging het niet 
echt lekker, maar daarna hebben we ons goed herpakt en zijn er flink tegenaan gegaan.  
Met één punt in onze zak zijn we toch weer een punt verder bij het laatste team in de lijst 
verwijderd.  
 
KOMENDE ZATERDAG MAG U ONS WEER AANMOEDIGEN IN DE 
OOSTERHOLTHOEVE TIJDENS EEN THUISWEDSTRIJD TEGEN VVSA DS 1. 
 
We hopen u dan weer te zien! Tot dan. 

Cora Brink 
 
 

 


