We kwamen te kort.
D.d. 18-10-2017
Reflex D3 – Set Up D1
Uitslag: 4 - 0
Woensdag 18 oktober mocht Dames 1 aantreden tegen het derde team van Reflex. Op
papier een mix van jonge oud MA-spelers en oud Dames 2 spelers. In de zaal bleek dat
het team op een paar plaatsen versterkt was.
Dames 1 van Set Up is de competitie goed begonnen. Er zijn 2 te makkelijke wedstrijden
gespeeld. De laatste op 26 september. Daarna is er veel te lang geen wedstrijd gespeeld.
Verder hebben we door omstandigheden wat problemen met de trainingsopkomst. Om
beter te worden moeten we veel en pittig trainen. Maar dat wordt voor de toekomst
gedeeltelijk opgelost.
Vooraf was de druk enorm bij Set Up. Een paar spelers en de coach hebben een Reflex
verleden. We willen graag laten zien dat we goed kunnen volleyballen. Vooraf besproken
dat we goed willen spelen en daarna kijken of we kunnen winnen.
Er was veel publiek uit IJsselmuiden op de tribune.
De wedstrijd begonnen we met Rinske, Mara, Nienke Tennekes, Janneke, Sanne de Bruin
en Sanne Kalter. Reflex blijkt een sterk collectief. Coach Dick van Unen stelt het meest
ervaren team op. De servepass krijgen we niet helemaal goed op orde. De set gaat met
25-16 naar Reflex. De 2de set pakken we goed door. Het loopt beter en Reflex zakt in.
Aan het einde van de set staan we flink voor, ineens sluipen de fouten er bij ons in.
Reflex ruikt bloed en zet een tandje bij. Uiteindelijk pakken ze de set met 27-25. Daarna
maakt Reflex weinig fouten meer. Vooral Maaike van Keimpema scoorde dat het een
lieve lust was. Wij kregen de servepass niet goed onder controle en de moraal zakte weg.
De 3e en 4e set verloren we met 25-9 en 25-13. Flink verloren van een goed team.
Toch mogen we trots zijn op het jonge D1 team van Set Up. Waar Reflex ervoor kiest
vooral de oudere speelsters het werk te laten doen en de jeugd op de bank te zetten.
Kiest Set Up voor de toekomst. Ook in zo’n spannende wedstrijd kan je ervoor zorgen dat
iedereen de kans krijgt. Een mooie les voor ons en ik denk dat het team hiervan sterker
wordt.
De komende tijd maar gewoon weer hard aan de bak. We gaan ervoor zorgen dat de
return tegen Reflex een andere uitslag zal krijgen. Zaterdag mogen we thuis tegen de
dames van Urk spelen. We zullen hard knokken om de aansluiting met de top te
behouden.
Sijvert de Boer

