
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dames 1 verliest twee keer 
in een week! 

 

D.d. 03-02-2018 

Uitslag: 3 - 1 verlies 

 
Afgelopen zaterdag (17.00) stond de wedstrijd in Zwolle tegen CSV D3 op het 

programma. Een team die een plekje onder ons op de ranglijst staat in 

competitie. Na het verlies van afgelopen week tegen Reflex D3, waren we van 

plan om nu meer punten te pakken. Helaas verliep dat anders… 

 

De zusjes Hester en Nienke Vahl konden er helaas deze wedstrijd niet bij zijn wegens een 

studiereisje. Gelukkig wilden Lonneke en Joanne (MA1) met ons mee. De wedstrijd begon 

wat rommelig. De scheidsrechter kwam in eerste instantie niet opdagen. Gelukkig wilde 

degene die ging tellen het overnemen. Op het moment dat de wedstrijd van start moest 

gaan, kwam de officiële scheidsrechter binnen lopen. Toen kon de wedstrijd echt van 

start gaan. Helaas bleken we niet zo strijdlustig als afgelopen woensdag. Er werd slordig 

gespeeld en de afstemming was er niet altijd. CSV was enthousiast, aanwezig, de 

afstemming was er en waren daardoor oppermachtig. We werden weggespeeld. Uitslag 

eerste set: 25-17. 

 

De tweede set verliep niet veel anders dan de eerste set. Met 

wat wisselingen in de opstelling kregen we het ook niet voor 

elkaar om het anders te laten verlopen. Het blok stond niet altijd 

waar het moest staan en de aanval kwam niet door het sterkt 

blok van CSV. Het was niet dat we geen kans hadden, maar we 

maakten het niet af. Er was niet veel strijdlust leek het. Uitslag 

tweede set: 25-20. 

 

In de loop van de derde set stelde trainer Sijvert de Boer een 

iets andere opstelling op dan we gewend waren. Spelverdeler 

Janneke werd diagonaal en Rinske ging spel verdelen. Het leek 

een kantelpunt te zijn. Janneke kwam verdedigend goed uit de 

voeten en kon, waar nodig, de set ups uiteraard goed 

overnemen. Helaas wisten we deze set niet naar ons toe te 

trekken, waardoor we wellicht nog de wedstrijd konden kantelen. 

Uitslag derde set: 25-18. 

 

Het was moeilijk om de laatste set nog optimistisch te zijn en te knallen voor het enige te 

behalen punt. We lieten onze koppies hangen en daardoor maakten we het onszelf lastig. 

Toch merkten we, toen we gingen zingen en sfeer gingen maken, dat de afstemming 

tussen pass en set up ook beter werd. We pakten een voorsprong. We waren ervan af 

toen op gebrand om de laatste set alsnog te pakken. Tot vlak voor het einde een speelste 

van CSV struikelde en daardoor de enkel van Mara mee pikte. Mara ging door haar enkel 

en kon niet verder spelen. Dat was mentaal voor het team ook een domper. Maar we 

moesten en zouden deze set wel winnen, al was het alleen al voor Mara. Dat hebben we 

uiteindelijk ook gedaan. Janneke sloeg de bal via de handen van de tegenstander uit. 

Yes, toch een punt gepakt!  

 

Aanstaande zaterdag spelen we tegen CSV D4 (nummer 10) om 14.00 thuis. Tot dan! 

Rinske Luchtenberg 


