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Afgelopen Zaterdag stond de wedstrijd tegen C.S.V. op het programma. Janneke was 

geblesseerd en kon helaas niet mee doen. Verder was het team helemaal fit en gingen 

we met veel energie de wedstrijd in! 

 

We begonnen met Mara, Judith, Sanne Kalter, Sanne de Bruin, Nienke en Rinske. De 

eerste set maakten we zelf wat meer fouten. De pass kwam goed, alleen maakten we 

weinig punten met onze aanval. We keken al snel tegen een achterstand aan, die we 

deze set niet meer in konden halen. We hebben de set verloren met 18-25. 

 

De tweede set werd Nienke gewisseld voor Joanne en de rest bleef hetzelfde. We 

begonnen steeds meer zelf de punten te maken met onze aanval en serve. Lonneke 

kwam er halverwege de set in voor Sanne de Bruin. Het was toch niet genoeg om deze 

set binnen te halen en deze set hebben we verloren met 21-25. 

 

De derde set zij we vol goede moed in gegaan. Anneloes kwam erin voor Joanne. 2-0 

achter in sets was wel een dingentje, maar we geloofde er allemaal nog in. Een goede 

serve erop, een mooie pass en dan afmaken in de aanval. Dat gebeurde. We stonden al 

snel 6-0 voor. Door de ballen goed te verdedigen en veel druk te zetten op de serve 

hielden we deze voorsprong lang vast. Aan het einde van de set zakten we wat weg met 

de aanvalsdruk. C.S.V. wist dichtbij te komen. Maar de set was voor ons. We hebben 

hem gewonnen met 25-23. 

 

De vierde set moesten we binnen halen wouden we nog kans maken op winst. We 

begonnen met de opstelling zoals we zijn geëindigd de derde set. Het was een 

spannende set, maar we hebben hem weten te winnen met 25-22.  

 

Doordat we de vierde set hebben gewonnen. Kwam er nog een set. We stonden lang 2 

punten voor op C.S.V. maar aan het einden van de set wisten we het toch nog spannend 

te maken. Door een paar killblocks van Sanne Kalter en een goede verdediging in het 

achterveld wisten we de set binnen te halen met 15-13. 

 

We hebben de wedstrijd gewonnen met 3-2. Het was weer een spannende wedstrijd. 

Volgende week zaterdag spelen we om 19.30 in Emmeloord. Support is altijd welkom! 

Sanne de Bruin 


