Onnodig puntenverlies
voor Set Up Dames 1
D.d. 09-12-2017
Uitslag: 3 - 1
Op zaterdag 9 december stond de wedstrijd tegen Bas Autowas op het
programma. Dit team stond voorafgaand aan de wedstrijd op de 11e plek in de
competitie. Het puntenverschil met Set Up is groot, 19 punten in ons voordeel.
Op papier dus een ‘makkelijke’ wedstrijd. Een risico bij zulke wedstrijden is dat
je meegaat in het niveau van de tegenstander, dus onze taak was om gewoon
ons eigen spel te spelen.
De eerste set begonnen we meteen heel sterk. Door een goede servicedruk van onze
kant kwam de tegenstander niet aan hun spel toe en gaven we ze geen kans om te
scoren. Door een paar kleine foutjes kregen ze toch nog wat puntjes cadeau. Setstand
25-5.
Er was zicht op de 5 punten en de opdracht was om de setstand van de eerste set weer
te evenaren. Misschien was dit iets te optimistisch, want we begonnen de tweede set
heel rommelig. Alles wat in de eerste set lukte, mislukte in de tweede set. We keken
tegen een achterstand aan wanneer Judith begon met een geweldige serviceserie. Met
een aantal fouten van de tegenstander op rij, was er voor ons nog hoop op een goede
afloop van de set. Helaas lag het geluk niet aan onze zijde en verloren we deze set met
22-25.
Het voelde alsof we de wedstrijd al hadden verloren terwijl er nog 2 sets gespeeld
moesten worden. In de derde set werden er wat wissels aangebracht in de opstelling. We
begonnen wederom slordig, maar naarmate de set vorderde kwamen we beter in ons
spel. Na een aantal mooie punten van Sanne K en Nienke T konden we de set
binnenslepen. Setstand 25-13.
Nog 1 set te gaan. We gingen weer wat makkelijk mee met het niveau van de
tegenstander, waardoor we geen gat konden slaan. Er was geen enthousiasme meer en
de puf was eruit, maar de wedstrijd was nog niet gespeeld. Nog even scherp blijven en
de set winnen, bleek moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk hebben we de set toch weten te
winnen met 25-20.
Makkelijk was de wedstrijd zeker niet geworden en dat hadden we alleen aan onszelf te
danken. Een wedstrijd om snel te vergeten dus.
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