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Een wedstrijd op maandagavond! En wat voor een wedstrijd. De topper tegen Zwolle MB1. 
Wij staan derde (met 2 punten minder en 2 wedstrijden minder gespeeld), zij staan 
tweede. De uitwedstrijd hadden we verloren na een voorsprong van 2-0. En met maar 
zeven speelsters die konden volleyballen. Dus...SPANNEND. 
Nou, spannend werd het zeker. Er volgde een leuke wedstrijd, waarbij jullie beter waren, 
maar Zwolle niet veel minder was. 
De eerste set stonden jullie gelijk achter. Geen pass, geen set up, en dus geen aanval. 
Maar na een 7-1 achterstand was in één keer het zelfvertrouwen er. Met gevarieerd spel 
werd er teruggevochten, kwamen jullie op gelijke hoogte, en ging het de rest gelijk op. 
Toch waren jullie de betere ploeg en bleven jullie aan de goede kant van de score. Met 25-
22 werd dan ook de eerste set verdiend gewonnen. 
In de tweede set ging het gelijk vanaf het begin supergoed. Goede service, goede pass en 
gevarieerd aanvalsspel, de tegenstander wist het niet meer. Alles lukte, en waar jullie 
steeds enthousiaster werden, liet Zwolle de koppies wat hangen. De setstand van 25-13 
zegt dan ook genoeg.  
En weer stonden jullie met 2-0 voor tegen Zwolle!! 
In de derde set ging Zwolle vrijuit spelen, had niets meer te verliezen. Ze vochten voor 
elke bal, en veel ballen kwamen dan ook weer terug. Aanvallend viel Zwolle wat tegen, 
maar met "klungel"ballen wisten jullie soms geen raad. Het spel werd wat slordig, 
waardoor jullie geen afstand namen en 
zodoende bleef het spannend tot aan het 
einde van de set. Maar ook nu waren 
jullie aan het einde iets beter, waardoor 
ook deze set werd gewonnen, 25-23. 
3-0 voor, dus nog maar één set te spelen. 
Jullie hadden al gewonnen, en dat lieten 
jullie ook zien in de vierde set. Gelijk een 
grote achterstand, Zwolle pakte alle 
ballen, speelde heel veel terug, en daar 
hadden jullie geen antwoord op. 
Totdat.....jullie het genoeg vonden, en 
weer de strijd aangingen. Puntje voor 
puntje kwamen jullie dichterbij. Met veel 
vechtlust en inzet. Ook het spel ging weer 
beter, en bij 21-21 stond het eindelijk 
weer gelijk. Maar het bleef spannend. Met 
24-23 kregen jullie zelfs een setpunt, maar Zwolle wilde in ieder geval deze set winnen, en 
ze kwamen zelfs op voorsprong, 24-25! Maar ook toen maakten jullie weer gelijk, en na 
een bal die net in was van jullie kwamen jullie weer op voorsprong, en ditmaal maakten 
jullie het ook af, 27-25. 
4-0 gewonnen!!! Klasse dames. Leuk gespeeld, goed gevochten, lekker enthousiast. 
Tuurlijk, een aantal dingen kan iets beter, maar daar blijven we op trainen. En dan nu op 
naar de volgende wedstrijd: tegen nummer één Urk, dus weer een topper!!! 
 
En de dame van wedstrijd is Joanne. 
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