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Afgelopen zaterdag stond er een belangrijke wedstrijd op het programma tegen Flash 

Nieuwleusen een goed team met de vader van Rinske als trainer. Het zou een spannende 

wedstrijd worden want beide teams staan dicht bij elkaar in het klassement. Om bij de 

top 3 te blijven moesten we deze wedstrijd winnen. Vol goede moed en gezonde 

spanning begonnen we aan de wedstrijd. 

 

De eerste set begonnen we goed, in de basisopstelling stonden: Rinske, Judith, Nienke T, 

Sanne B, Nienke V en Sanne K. Mara is nog herstellende van een enkel blessure en 

Hester was ziek. We speelden ons eigen spel, ballen werden mooi afgemaakt en we 

hadden een goede service druk. Al snel keken we tegen een voorsprong aan. Langzaam 

slopen er foutjes in en de pass werd minder na een time-out wisten we weer wat ons te 

doen stond, wat eindigde in 25-21 winst. 

 

Nadat we de eerste hadden gewonnen wisten we dat er meer te halen viel. We begonnen 

met dezelfde opstelling als in de eerste set. Verdedigend had Flash het aardig moeilijk, 

waardoor we al snel weer een aantal punten voor kwamen te staan. Deze set werd 

gewonnen met 25-14. 

 

In de derde set werden er een paar wissels 

ingebracht. Janneke voor Rinske en Anneloes 

voor Nienke T. Deze set was een beetje 

vergelijkbaar met de eerste. Toen het 17-17 

stond gingen beide teams gelijk op en beide 

teams lieten mooi volleybal zien. Set-Up trok 

in deze set aan het langste eind en won met 

25-23. 

 

Dat we deze wedstrijd hadden gewonnen was 

een feit! Het zou nog mooier zijn als we het 

laatste punt ook nog thuis konden houden. Na 

weer een aantal wissels begonnen we aan de 

vierde set, Flash kwam niet lekker in hun spel 

en leek er niet meer volle bak voor te gaan. 

Hier maakte Set-Up goed gebruik van. 

Verdedigend werden er veel ballen van de 

vloer gehaald en daarna netjes afgemaakt. 

Deze set werd gewonnen met 25-18.  

 

Deze wedstrijd werden er 5 belangrijke 

punten gepakt waardoor Set-Up nu op de 3e 

plek staan. Volgende week spelen we tegen 

de nummer 1 van het klassement: Dalvo D1 om 17:00 in Dalfsen. 

Sanne Kalter 


