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Zaterdag 21 april begonnen wij als dames 1 aan de laatste wedstrijd van het
seizoen. We moesten drie sets pakken om zeker te zijn van p/d wedstrijden.
Onze tegenstander was VC Zwolle dames 6, tegen dit team hebben we het
seizoen ook geopend. Thuis hadden we met 4-0 gewonnen. Dus leek onze
doelstelling van drie sets haalbaar te zijn.
We begonnen de wedstrijd erg gespannen. De opstelling van de eerste set was Rinske,
Mara, Nienke Tennekes, Hester, Judith en Sanne Kalter. De pass kwam niet goed aan en
de serve ging vaak fout. Ook werd er hier en daar wat gerommeld, waardoor VC Zwolle
de punten afmaakte. Anneloes werd later de in set nog ingewisseld voor Nienke
Tennekes. De eerste set ging met 26-24 naar VC Zwolle toe. Een nipte overwinning voor
hen.
Tweede set was de spanning er af en startten we met
een paar wijzigingen. Anneloes bleef staan en
Janneke kwam erin voor Rinske. Er werden minder
fouten gemaakt aan onze kant. Pass kwam goed en
aanvallend maakte wij het af. De tweede set ging
met 10-25 naar ons.
Derde set dezelfde opstelling. We moesten ons eigen
niveau vasthouden en lekker door blijven
volleyballen. Aanvallend waren we erg sterk en onder
andere Judith sloeg er een paar mooie ballen in. De
derde set wonnen we met 15-25.
Vierde set kwam Nienke Vahl erin voor Judith en
Sanne de Bruin voor Hester. Deze set waren we
helemaal in het spel. Halverwege de set kregen we
als doelstelling de setstand onder de 5 of 10 te
houden. Helaas ging dit fout toen we op 24 punten
stonden. Het duurde even voordat het laatste puntje
er was. We hebben ook de vierde set gewonnen met
15-25.
Al met al een goede wedstrijd. We zijn als derde in de competitie geëindigd en 28 april
hebben wij p/d wedstrijden in Steenwijk. We komen dan Vovem dames 2 en S.V.M.dames 1 tegen. We kunnen alle support gebruiken. Onze eerste wedstrijd begint om 10
uur ’s ochtends en de tweede wedstrijd om 1 uur ’s middags. Wees welkom!
Groetjes Set up dames 1.
Mara Schilder

