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Afgelopen zaterdagavond (19.00) stond de wedstrijd tegen CSV D4 op het 

programma. Een team die onderaan de ranglijst staat in competitie. Een 

wedstrijd waar het belangrijk is waar je je eigen niveau haalt en je eigen spel 

gaat spelen. Wij moesten de leiding nemen en de punten binnen slepen. Helaas 

verliep dat anders… 

 

Voor onze wedstrijd, werd er in dezelfde zaal ook een wedstrijd gespeeld uit onze 

competitie. Flash Nieuwleusen D3 tegen CSV D3. Bij de start van onze wedstrijd hebben 

we gezien dat Flash (een belangrijke tegenstander voor ons) punten heeft laten liggen. 

Dat gaf goede moed. Bij de eerste punten merkten we gelijk dat het deze wedstrijd niet 

vanzelf zou gaan. De tegenstanders boden genoeg weerstand en waren vaak met ons 

aan het spelen in plaats van andersom. De serve was een drama, we hebben zelf veel 

fouten gemaakt, wat natuurlijk erg zonde was. Daardoor liepen we gelijk op, maar 

gelukkig trokken wij aan het langste eind en wonnen met 19-25. 

 

De tweede set verliep soepeler. We namen de leiding vanaf het begin en hadden een 

goede afstemming. De serve, pass, set up en aanval waren van een hoger niveau dan in 

de eerste set. We hebben deze set eenvoudig gewonnen met 11-25. 

 

In de derde set stelde trainer Sijvert de Boer een andere opstelling op dan we gewend 

waren. Dat maakte dat er soms niet altijd de afstemming was en er wat onduidelijkheid 

heerste. We lieten de koppies hangen en niemand probeerde de leiding te nemen. Aan 

het einde van de set werden toch wat wissels toegepast. We hebben de set gelukkig 

gewonnen met 23-25. 

 

De opluchting heerste, we hebben de wedstrijd binnen! Maar ons doel was nog niet 

behaald. We willen 5 punten mee naar huis nemen en dat betekent dat we ook de laatste 

set moeten winnen. Dat bleek nog niet zo gemakkelijk. Zwolle kwam beter in hun spel en 

wij hadden de boel niet op orde. We keken tegen een flinke achterstand (7 punten) aan. 

Dat maakte het terugkomen er niet gemakkelijker op. Helaas is het ook niet gelukt om 

dit te bereiken. We hebben deze set verloren met 25-22. 

 

Aanstaande zaterdag spelen we tegen Flash Nieuwleusen (nummer 4) om 13.00 in 

Nieuwleusen. 

Rinske Luchtenberg 


