
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Set Up Dames 1 wint ook in Marknesse. 

 

 

D.d. 28-11-2017 

Uitslag: 1 - 3 

 

Afgelopen Dinsdag, 28 november zijn we in Marknesse geweest en hebben we gespeeld 

tegen S.V.M. DS2. We waren helemaal compleet als team en gingen vol energie de 

wedstrijd in! 

 

De eerste set hebben we gewonnen met 25-23. We liepen gelijk op en kwamen moeilijk 

in ons eigen spel. S.V.M. had een erge goede verdediging en haalde alle ballen van de 

grond. Uiteindelijk wisten wij de gaatjes te vinden en de set te winnen.  

 

De tweede set begonnen we met een achterstand. We hebben de achterstand goed weg 

kunnen werken. Helaas was het niet goed genoeg, we maakten veel eigen fouten 

waardoor we de op een paar puntjes naar hebben verloren. Stand: 23-25  

 

De derde set begonnen we erg goed. We hadden een mooie voorsprong. Doordat we 

weer wat eigen fouten gingen maken kwam S.V.M. toch nog terug. Toch kwam S.V.M. 

niet meer in de wedstrijd en hebben wij de set gewonnen met 25-15. 

 

De vierde en laatste set. Begonnen we erg goed. We hadden een erg grote voorsprong. 

Dit kwam onder andere door de mooie service serie van Mara en de goede blokkering 

van Sanne K. en Judith. S.V.M. had moeite om puntjes te maken.  Maar toen… We 

moesten nog 1 puntje en S.V.M. was aan serve. Wij konden de serve niet goed onder 

controle krijgen en als er een pass was hadden we moeite om het af te maken. S.V.M 

kwam ver terug en het werd dus nog even spannend. Gelukkig hebben we de set weten 

te winnen met 25-19.  

 

De wedstrijd hebben we dus uiteindelijk 

weten te winnen met 3-1. Door deze 

overwinning blijven we in de competitie 

gedeeld 3e staan met Flash Nieuwleusen. 

Zaterdag 9 december spelen we thuis om 

14.00 tegen Bas Autowas DS3. Graag 

allemaal jullie support en tot dan! 

Sanne de Bruin 


