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Onze eerste wedstrijd in 2018 stond afgelopen zaterdag op het programma 

tegen de nummer 12 in de competitie. Een wedstrijd waar het belangrijk is dat 

we ons niveau halen en we ons eigen spel gingen spelen. Wij moesten de 

leiding nemen en de punten binnen slepen. 

 

De eerste set begonnen we sterk, we speelden ons eigen spel en hadden een goede 

service druk. Al snel keken we tegen een voorsprong aan. Langzaam slopen er foutjes in 

en de pass werd minder en Espel-Creil gaf meer tegenstand. Halverwege werd ook 

duidelijk dat dit geen makkelijke wedstrijd zou worden. In deze wedstrijden is het 

belangrijk om je eigen spel te spelen en niet mee te gaan met de tegenstander, iets waar 

wij nog wel eens moeite mee hebben. Uiteindelijk wonnen we de set met een eindstand 

van 25-18. 

 

De tweede set was een kopie van de eerste, we speelden goed en er werden weinig 

fouten gemaakt, halverwege de set werden er een aantal wissels ingebracht. Wat ons 

naar de eindstand bracht van 25-14. 

 

In de derde set ging het moeizamer, we hadden in het begin een grote voorsprong van 

tien punten, het ging goed en iedereen had plezier, langzaam raakte we de focus op de 

wedstrijd kwijt en al snel was de voorsprong teruggebracht naar twee punten. Na een 

time-out wist iedereen weer wat er moest gebeuren en speelden we weer een redelijk 

spel. Eindstand 25-18. 

 

De winst was binnen maar ons doel was om 5 punten mee te nemen. De vierde set 

moest ook gewonnen worden, dit bleek alleen niet zo makkelijk. Espel-Creil kwam goed 

in hun spel en ze kwamen erg dichtbij maar na een moeizaam einde wisten we de set te 

winnen met 25-22. 

 

We hebben over het algemeen een goede wedstrijd gespeel en onze doelstelling behaald! 

Onze volgende wedstrijd is Dinsdag 16-01-18 om 21:00 tegen Bas Autowas/VV 

Voorsterslag D3 in Westenholte. 
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