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WINTER IS COMING! 

 

Vrijdag 25 januari mochten wij spelen tegen v.c Joure Dames 1 en werden wij 

gecoacht door Arjen Kaspers. Een eerdere wedstrijd tegen Joure hebben we met 

2-3 verloren. Daarom hadden we er zin in om Joure terug te pakken en met 

winst terug naar huis te keren. 

 

Om in Joure te komen moesten we allereerst door de barre weeromstandigheden van 

Nederland (ijzel, natte sneeuw). Uiteindelijk zijn we goed aangekomen in Joure en 

konden we beginnen aan de wedstrijd. 

 

In de basis begonnen Lonneke, Joanne, Sanne k., Mara, Janneke en Sanne db. Joure had 

een goede service en waardoor er een achterstand ontstond. Ook maakte wij onze eigen 

punten niet af waardoor we de eerste set met 13-25 verloren.  

 

We hoopte het als team de tweede set beter te doen tegen 

Joure. Helaas ging het nog steeds niet veel beter. Arjen wisselde 

halverwege de set Janneke voor Rinske. Toch lukte het ons als 

team niet om deze set te pakken en verloren met 12-25. 

 

In de derde set werd de opstelling veranderd. Nu stonden 

Rinske, Sanne k., Judith, Anneloes en Lonneke in het veld. We 

begonnen weer vol goede moed tegen Joure te spelen. Helaas 

lukte het ons niet om deze set te pakken. We verloren deze set 

met 18-25. Ook de laatste set zat er niet meer voor ons in. We 

verloren de set met 15-25.  

 

Nadat we 0-4 hadden verloren besloten we toch nog even een 

drankje te doen en daarna naar de Macdonalds in Joure te gaan 

om ons verlies weg te eten. Helaas voor ons was de Mac Donalds 

in Joure dicht! Gelukkig hadden we als noodplan om dan maar 

naar de Mac in Kampen te gaan totdat één van de drie auto’s 

besloot dat hij geen zin had om terug te rijden. Wij respecteerde 

de keuze van de auto en hebben ons hierdoor zo goed mogelijk 

in twee auto’s weten te proppen om uiteindelijk als troost toch 

nog even naar de Macdonalds in Kampen te kunnen. 

 

Ondanks dat we 0-4 verloren hebben, hebben we zowel de heen als terugreis overleeft 

door de barre weeromstandigheden en het beperkt aantal auto’s waar we mee terug 

moesten rijden. Het was een leuke avond waarover we veel hebben gelachen. 

Nienke Tennekes 


