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Afgelopen woensdag, 31 januari, stond de wedstrijd tegen Reflex op het programma. 

Eigenlijk zou deze wedstrijd pas 17 februari gespeeld worden, maar doordat een deel van 

ons team mee deed met NOJK-meiden A en zich plaatste voor de volgende ronde, moest 

de wedstrijd tegen Reflex verzet worden. Helaas kon dit niet naar een zaterdag 

verplaatst worden, waardoor er met Reflex een paar sterke dames mee speelden die er 

op zaterdag vrijwel nooit bij zijn.  

 

De woorden van Sijvert aan het begin van de wedstrijd waren duidelijk: “Veel variatie en 

volle bak gaan.” Naast winnen was het doel op zijn minst een betere wedstrijd te laten 

zien dan we uit bij Reflex gedaan hadden. Helaas waren we iets beperkt in de 

mogelijkheden: Nienke Tennekes was niet fit en Anneloes had last van haar knie, wat 

resulteerde in de volgende basisopstelling: Rinske, Mara, Judith, Sanne B, Nienke V en 

Kalter.  

 

De eerste set begonnen we gelijk sterk. We haalden alles van de vloer en speelden vol 

enthousiasme. Serverend waren we sterk en ook qua verdediging hadden we veel. Het 

liep gelijk op tot ongeveer halverwege de set. Reflex ging toen wat uitlopen, waardoor 

we met 15-19 achter kwamen te staan. Janneke kwam het veld in en verdeelde het spel 

weer net iets anders dan Rinske, waardoor Reflex even moest omschakelen en niet meer 

altijd op de goede plek stond. Ondanks de achterstand gaven we de moed niet op en 

dankzij een goede service serie van Sanne Kalter en veel scherpte aan het net hebben 

we de setwinst binnen kunnen slepen: 25-21.  

 

De volgende set bleven we zo staan als we geëindigd waren in de eerste set. Janneke 

serveerde ons meteen naar een voorsprong van 5-0. Gedurende de hele tweede set 

hielden we een voorsprong van een paar punten vast, totdat het op een gegeven 

moment 23-19 was en Reflex een moeilijke service erin gooide. Hier hadden we moeite 

mee, waardoor Reflex terugkwam tot 24-23. Het vertrouwen bij ons werd minder en we 

kregen de pass niet meer op orde, waardoor er veel oplosballen gespeeld moesten 

worden die door de hogedruk niet gescoord werden. Setpoint na setpoint volgde, maar 

zonder resultaat. We verloren met 26-28.  

 

Na de tweede set was iedereen teleurgesteld, maar wel vol goede moed dat we ze 

konden pakken. We gingen vol goede moed het veld weer in en waren, mede dankzij het 

publiek, vol enthousiasme. We haalden alles van de grond, vooral Sanne de Bruin was 

lekker aan het stofzuigen, en liepen gedurende de set gelijk op. Sanne Kalter hakte een 

paar mooie ballen erin waar Reflex geen antwoord op had. Toch slopen bij ons ook de 

foutjes erin en werd de servicedruk minder, waardoor de druk minder bij Reflex lag en zij 

makkelijker konden scoren. Jammer genoeg trok Reflex, dankzij hun ervaren spelers, bij 

de lange rally’s vaak aan het langste eind door slimme balletjes te spelen en keken we 

tegen een steeds grotere achterstand aan. Het lukte ons niet de achterstand in te halen, 

dus we verloren de set met 20-25.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De vierde set gingen we alles of niets spelen. 

Helaas was de vierde set een kopie van de 

derde en lukte het ons niet om Reflex bij te 

houden. Passend was het lastig en wanneer er 

een goede pass kwam, lukte het ons niet om 

deze af te maken. Ook was Reflex blokkerend 

erg sterk, waardoor we de ballen weer op onze 

voeten terugkregen. Een paar wissels werden 

nog ingezet, waardoor we wel dichterbij 

kwamen, maar helaas was het niet genoeg om 

de achterstand dicht te lopen. We verloren de 

set met 16-25.  

3-1 verliezen tegen Reflex doet pijn, maar we 

hebben vooral aan het begin van de wedstrijd 

goed spel laten zien en hebben in ieder geval 

een betere wedstrijd gespeeld dan in Kampen, 

dus wat dat betreft mogen we toch tevreden 

zijn.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judith Hofstede 


