
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nipt te kort in Nieuwleusen. 
 

 

D.d. 11-11-2017 

Uitslag: 3 - 2 

 

Op zaterdag 11 november mochten we op bezoek bij Flash Nieuwleusen. Vooral 

voor Rinske was dit extra spannend aangezien het tegen het team van haar 

vader was. Met maar 1 punt verschil in de competitiestand beloofde dit een 

spannende wedstrijd te worden. De enige taak die we meekregen was: volle bak 

en niet te voorzichtig. 

 

De eerste set begonnen we met gezonde spanning en we wilden er 100% voor gaan.  

Helaas kwam dit er niet helemaal uit en keken we, mede door veel serve- en passfouten, 

al snel tegen enige achterstand aan. Na een time-out van onze kant konden we het 

niveau nog een beetje opkrikken, maar dit was helaas net te laat. Flash pakte de set met 

25-19, een puntje voor vaders, zoals Sijvert dat zei. 

 

Na deze matige 1e set wisten we dat de knop om moest. We begonnen volle bak aan de 

2e set en dit werd ook gelijk duidelijk op het scorebord. In deze 2e set kwam Flash er 

eigenlijk niet aan te pas. Aanvallend en verdedigend zat Set Up overal bij en dit werd 

beloond: 25-15 in ons voordeel. 

 

Met het idee dat er iets te halen viel begonnen we met veel moed aan de 3e set. Helaas 

keken we al snel tegen een achterstand aan. Flash had zich goed herpakt en ging er al 

vrij snel vandoor met de punten. Gelukkig konden wij ons ook herpakken en we zetten 

de achtervolging in. Met resultaat, ook de 3e set konden we achter onze naam zetten na 

nog een spannend einde: 27-25. 

 

Doorzetten wilden we in de 4e set. Helaas liep het spelletje niet meer zo aan onze kant 

terwijl Flash er juist lekker in kwam. Wij maakten veel fouten en kregen daarbij de 

aanvallen om de oren. Na ook nog wat kleine foutjes van de scheidsrechter was de 

achterstand niet meer in te halen en verloren we met 25 tegen 16. 

 

Een vijfsetter werd het dus, zoals Nevobo al 

voorspeld had. We wilden nog 1 keer laten zien wat 

we in huis hadden en dus begonnen we met veel 

energie aan deze laatste set. We vochten ons door 

de 1e helft van de 5e set heen en dit zorgde ervoor 

dat we als eerste bij de 8 punten kwamen. Na het 

wisselen van veld waren beide teams erg aan elkaar 

gewaagd. Helaas scoorde Flash net iets meer punten 

en haalde de 5e set binnen met 15-13. 

 

We staan alweer klaar om aanstaande zaterdag te 

strijden in eigen huis. 

Om 14:00 uur mogen we het opnemen tegen C.S.V. 

Ds 3, de nummer 8 in onze competitie. We rekenen 

op uw support, tot dan! 

Anneloes ten Brinke 


