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Vandaag stond het 1e team van Dalvo op de planning. Dit team staat eerste en dit zou
ook de eerste keer worden dat we elkaar in deze competitie mochten treffen. Een
belangrijke pot als we nog mee wilden doen voor promotie.
Met de nodige spanning begonnen we aan de eerste set. In het veld stonden Rinske,
Judith, Nienke T, Nienke V, Sanne B en Sanne K. Helaas begon Nienke T tegenover de 3
meter lange mid van Dalvo, wat al snel voor wat problemen zorgde. Anneloes werd erin
gezet voor een paar extra cm. Passend kwamen we er niet echt aan te pas in deze set.
Ook de aanval kwam niet echt lekker uit, mede door het blok dat Dalvo wist te zetten.
Ook de serve van Dalvo was erg sterk en dit zag je al snel op de teller. Met nog een paar
enorme uithalen van de lange mid was deze set al snel voorbij. Eindstand: 25-12.
In de 2e set wisten we dus wat we tegenover ons hadden staan. De kortere mids werden
in het veld gebracht zodat Sanne K tegenover de lange mid van Dalvo kon worden gezet.
De spanning begon in de 2e set iets weg te zakken maar nog altijd was Dalvo veel
constanter in pass en aanval. Dit resulteerde in weer een flink puntenverschil: 25-18.
In de 3e set moesten we het roer omgooien om nog wat punten binnen te kunnen halen.
We wilden volle bak spelen en geen angst of zenuwen laten zien. Lang waren we aardig
in de buurt en met wat een aardige blokkering van de mids aan onze kant wisten we het
gat te dichten. Helaas was aan het eind van de set Dalvo weer te sterk. 25-22.
We wilden graag het ritme van de 3e set vasthouden en voluit gaan. Helaas keken we al
snel weer tegen een achterstand aan. Met was gewissel wisten we toch weer aardig in
ons spel te komen. Deze set bevatte wat langere rally’s en sensatie. Ballen werden mooi
van de vloer gevist en van beide kanten kwamen aanvallen. We lieten nu zelf ook
constanter spel zien en konden prima meekomen met Dalvo. Bij een stand van 24-24
wist de enorme mid 2 ballen hard binnen te slaan en werd ook de 4e set verloren. 26-24.
We hebben flink aan de broek gehad in Dalfsen. Hierdoor zijn we aardig lijkt promotie ver
weg. Natuurlijk gaan we de rest van het seizoen nog volle bak en blijven we strijden voor
de 2e plaats. Ook komt de koploper nog een keer bij ons op visite.
Aankomende zaterdag 24 maart spelen we tegen de nummer 9, S.V.M DS2. Jullie zijn
dan weer allemaal welkom om 14:00 in de Oosterholthoeve. Op 31 maart spelen we
thuis tegen de koploper. Zet deze datum alvast in de agenda, alle aanmoediging is dan
nodig!
Anneloes ten Brinke

