
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set Up dames 1 wint in vijfsetter. 
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Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen S.V.M. op het programma. We 

hebben eerder in de competitie ook tegen deze dames gespeeld en wisten wat 

ons ongeveer te wachten stond. We waren helemaal compleet als team en 

gingen vol goede energie de wedstrijd in! 

 

Doordat Mara geblesseerd is geweest speelde ze deze wedstrijd als libero. De eerste set 

begonnen we goed. Een mooie pass een mooie setup en daarna maakte we het goed af. 

We lieten S.V.M niet in het spel komen en speelde vooral ons eigen spel. We wonnen 

deze set gemakkelijk met 25 – 12.  

 

De tweede set maakte we meer servicefouten en kwamen we niet aan ons spel toe. De 

pass kwam niet aan en S.V.M. ging meer verdedigen waardoor we moeite kregen met 

punten scoren. Deze set hebben we verloren met 14 – 25.  

 

De derde set was een beetje hetzelfde als de tweede set. We maakten veel eigen fouten 

en kwamen niet aan ons eigen spel toe. Het ging wel iets beter als de tweede set, maar 

het was niet genoeg om de set binnen te halen. We hebben deze set verloren met 19 – 

25.  

 

De vierde set moesten we winnen wouden we nog een kans maken om de wedstrijd te 

winnen. Er werden wat wissels gedaan, die het spel moesten gaan veranderen en dat 

gebeurde! We pakten veel ballen van de grond, waren scherp en als we het af moesten 

maken gebeurde dat. We hebben de set gewonnen met 25 – 20.  

 

Doordat we de laatste set hadden binnengehaald 

betekende het dat er een vijfde set zou komen. In 

deze set leek het alsof S.V.M moe was. We hadden 

een goede service en scoorde de punten. We hebben 

deze set gewonnen met 15 – 4.  

 

We hebben deze wedstrijd gewonnen met 3 – 2. 

Dat was niet wat we ervan hadden verwacht, maar we 

hebben gewonnen! Dit zorgt ervoor dat we derde 

blijven staan in de competitie. Aankomende zaterdag 

(31 maart) spelen wij thuis om 14.00 uur tegen de 

koploper Dalvo. Het belooft een mooie wedstrijd te 

worden dus support is welkom! 

   

 

 Sanne de Bruin 


