Set Up DS 1 wint makkelijk van VVSA DS 1
D.d. 14-04-2018
Uitslag: 4 - 0
De laatste thuiswedstrijd stond afgelopen zaterdag op het programma.
Voorafgaand een oneerlijke strijd tussen de nummers 3 en 10 uit de competitie.
Bij de uitwedstrijd in Vollenhove hadden we een set laten liggen, dus we
hadden iets goed te maken. Hoewel promotie voor ons ver weg leek, is het nu
een realistisch doel geworden. Nog 2 keer met
4-0 winnen is ons plan. Tegen VVSA konden we dus onze eerste stap zetten.
De eerste set begonnen we wat rommelig. Was er dan toch wat wedstrijdspanning
aanwezig? We misten de scherpte, waardoor we zelfs met 14-13 achter kwamen. We
waren niet van plan om nog een set te verliezen tegen de nummer 10 uit de competitie,
dus er was werk aan de winkel. Gelukkig was daar Judith met een geweldige
serviceserie, waardoor we heel veel punten uitliepen. We wonnen deze set dan ook met
25-15.
Met het besef dat de wedstrijd niet zomaar gewonnen was, gingen we de tweede set in.
We begonnen scherper dan tijdens de eerste set. Er was servicedruk en de kansen die we
kregen werden snel afgemaakt. VVSA had weinig in te brengen in deze set en dat
resulteerde ook in een mooie overwinning van 25-9 voor ons.
De 3e set gingen we met veel vertrouwen in. De lijn uit de 2e set konden we mooi
doortrekken in de 3e set. De kansen werden weer mooi snel afgemaakt. Sanne Kalter liet
haar klasse ook even zien door een bal binnen de 2 meter te rammen. Met ook nog een
aantal killblocks was de tegenstander nergens meer te bekennen. Helaas hebben we ze
niet onder de 10 punten kunnen houden, maar toch een mooie overwinning van 25-10.
Met 3-0 op het scorebord gingen we de laatste set in. Het leek alsof VVSA de moed al
opgegeven had, waardoor wij gewoon ons eigen spelletje konden laten zien. Met
resultaat, want ook de laatste set werd gewonnen door Set Up DS1. Uitslag: 25-13.
5 punten in de pocket! Dat moest gevierd
worden en dat hebben we die avond ook zeker
gedaan bij het Set-Up feest.
Volgende week staat de laatste
competitiewedstrijd van dit seizoen op de
planning. Tegen VC Zwolle DS 6 kunnen wij de
3e plaats in de competitie veiligstellen, waardoor
we kans maken op promotie. Alles of niets!
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