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Afgelopen vrijdag stond de eerste bekerwedstrijd van het seizoen voor de deur. 

Onze tegenstander staat momenteel tweede in de derde divisie en is jarenlang 

door onze Sijvert getraind. Extra spannend dus. Iedereen had enorm veel zin in 

de wedstrijd, want dit zijn natuurlijk de mooiste wedstrijden van het jaar.  

 

De eerste set begonnen we redelijk stabiel. We waren aan elkaar gewaagd en wisten af 

en toe mooie punten te scoren. In het veld stonden Rinske, Mara, Nienke T, Sanne de B, 

Nienke V en Sanne K. Op een gegeven moment begon het te rommelen aan onze kant, 

bracht Sijvert tevergeefs een aantal wissels in en werd het al snel 18-25. Jammer, eerste 

set verloren.  

 

Maar we gaven ons niet gewonnen en gingen vol frisse moed en met een totaal andere 

opstelling de tweede set in. In het veld stonden Janneke, Mara, Judith, Hester, Nienke V 

en Sanne K. Mede dankzij een sterke service, rustig spel en enorm veel enthousiasme 

hebben we de hele set een voorsprong gehouden. Flash kwam moeilijk aan scoren toe, 

wat voor ons natuurlijk voordelig uitpakte. De set wonnen we met 25-14. De rollen leken 

omgedraaid. 

 

In de derde set probeerden we, 

met een iets andere opstelling, 

hetzelfde spelletje te spelen. 

Anneloes kwam erin voor Nienke 

V en in het verloop van de set 

bracht Sijvert nog een aantal 

wissels in. Tevergeefs. Flash 

herpakte zich en begonnen weer 

te volleyballen, derde divisie 

niveau waardig. Hoe sterk de 

service in de tweede set was, zo 

slecht was deze in de derde set. 

Ook andere kleine rommelfoutjes 

van ons bracht Flash naar een 

eindstand van 14-25.  

 

Nu werd het aanpoten. Om nog een vijfde set te kunnen spelen, moesten we de vierde 

set vol gaan. Helaas namen we de teleurstelling van de derde set mee naar de vierde en 

gaven we ons eigenlijk al verloren. De stand werd uiteindelijk 9-25 voor Flash.  

 

De eerste bekerwedstrijd verliezen met 3-1. Zuur. Maar gelukkig komen er nog een 

aantal wedstrijden om onszelf te bewijzen. Dit is het niveau waar we met z’n allen 

naartoe moeten. En het zit erin! Dit moeten we alleen vast zien te houden over vier sets.  

Hester Vahl 


