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Afgelopen zaterdag, 31 maart, stond de wedstrijd tegen koploper Dalvo op het 

programma. We hadden wat goed te maken, want uit hadden we 4-0 van ze 

verloren. Gelukkig was er veel support aanwezig en was ons team weer 

helemaal compleet, waardoor we vol goede moed van start gingen. 

 

De eerste set startten we met de volgende opstelling: Rinske, Judith, Nienke T, Sanne B, 

Mara en Anneloes. We begonnen gelijk scherp en het liep de hele set gelijk op. Passend 

stonden we goed en ook de servicedruk was hoog. Aan beide kanten werden er ballen 

verdedigd en mooie punten gescoord, maar het was Dalvo die aan het einde van de set 

aan het langste eind trok door een paar sterke aanvallen van de midden: 25-19.  

 

De tweede set wisten we dat er meer inzat en we waren dan ook gebrand deze set te 

winnen. Jammer genoeg liepen we vanaf het begin van de set een beetje achter de feiten 

aan. De blokkering was soms net te laat en aanvallend kwamen we er vaak niet 

doorheen, wat resulteerde in een forse setwinst voor Dalvo: 25-14.  

 

Vastbesloten dat we in ieder geval een puntje 

wilden pakken en dat we er een lange wedstrijd van 

zouden maken, gingen we de derde set in. De 

opstelling veranderde wat: Nienke V en Hester 

kwamen het veld in. We startten de set wat laat, 

aan het begin maakten we veel eigen fouten, 

waardoor we tegen een achterstand van 5 punten 

aankeken. Na een time-out gingen we met frisse 

moed ertegenaan en dat hielp. Er werd goed 

verdedigd, waardoor alle posities aangespeeld 

konden worden en ook de midden dreiging bleef 

houden. Hierdoor was Dalvo blokkerend minder 

sterk en kwamen wij aan scoren toe. Dankzij een 

sterke service van Nienke Tennekes bij een 15-20 

achterstand, kwamen we op een gelijkstand van  

20-20. We geloofden er weer in en Dalvo begon 

zenuwachtig te worden. Lange rally’s werden 

gespeeld en om de beurt werd er gescoord. Dit 

zorgde voor verschillende setpoints aan beide 

kanten. Gelukkig trokken wij aan het langste eind: 

29-27.  

 

De vierde set wisten we dat winst erin zat en begonnen we weer met dezelfde opstelling 

als de derde set. Het liep goed en het ging de hele set gelijk op. Er werden mooie ballen 

gescoord en Sanne Kalter begon de sterke midden van Dalvo zelfs af te schrikken met 

wat killblocks. Het was opnieuw een ontzettend spannende ontknoping, maar weer 

konden we (mede dankzij het enthousiaste publiek) de setwinst naar ons toe trekken: 

27-25. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een 5e set was het gevolg. Ondanks dat het voelde alsof we de wedstrijd al gewonnen 

hadden, waren we vastbesloten de wedstrijd winnend af te sluiten. Toch begonnen we de 

laatste set met een achterstand. Passend hadden we het niet helemaal op orde. Na een 

time-out van Sijvert hadden we de pass weer onder controle. Toch stonden we bij het 

wisselen van kant achter met 8-3. We gingen wel meer verdedigen en bleven 

enthousiast, waardoor we toch weer punten meepakten. Helaas was de achterstand te 

groot om nog in te halen, we verloren de set met 12-15.  

 

We hebben gestreden deze wedstrijd en mooi spel laten zien. We zijn tevreden met 2 

puntjes gepakt te hebben van de koploper. Volgende week spelen we op Urk, tegen de 

nummer 6, om 19:00 uur. De week erna is alweer onze laatste thuiswedstrijd van het 

seizoen, om 14:00 uur tegen VVSA 1, de nummer 9. Tot dan! 

 

 

 

 

Judith Hofstede 


