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Na een mooie eerste wedstrijd tegen VC Zwolle D6 afgelopen zaterdag moesten we
dinsdag al weer aan de bak voor de tweede wedstrijd in Creil. Omdat een aantal spelers
er jammer genoeg niet bij konden zijn i.v.m. andere verplichtingen en Judith nog niet
kan spelen, gingen we met 7 spelers de wedstrijd in.
De eerste set beginnen we met Janneke, Mara, Nienke Tennekes, Hester, Anneloes en
Sanne Kalter. We starten gelijk goed en er volgt al snel een eerste time-out van de
tegenstanders met een stand van 3-9 voor ons. We bleven de hele set de voorsprong
houden en wonnen de set met 25-14.
De tweede set daarentegen verliep wat moeizamer. Nienke Vahl kwam er voor Anneloes
in. We liepen tot de 19-18 steeds gelijk op, maar daarna wisten we ons te herpakken en
sloten we de set af met een mooie 25-19 winst.
De derde set werd Mara gewisseld voor Anneloes, verder veranderde er niks aan de
opstelling. De derde set begonnen we gelijk sterk. Iedereen begon steeds lekkerder te
spelen en de tegenstanders lieten iets of wat hun hoofden zakken. Ons doel voor deze
set? Ze onder de 10 houden. En dat is gelukt! We wonnen de set met 25-9.
Met de winst al op zak begonnen we aan de laatste set. Nog een laatste wissel voor de
opstelling: Anneloes voor Nienke Tennekes. We begonnen de set met een grote
voorsprong, maar we lieten ze midden in de set steeds dichterbij komen. Gelukkig waren
we sterk genoeg en sloten we de set af met 25-17 winst.
Al met al, konden we naar huis met een mooi resultaat en we kijken uit naar de volgende
wedstrijd op 18 oktober tegen Reflex D3 in Kampen. Dus voor nu even een paar
zaterdagen rust.
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