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Afgelopen zaterdag mochten we het opnemen tegen SVI-dames 2 in Zwolle-

Zuid. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden tussen de nummer 5 

(SVI) en de nummer 9 (wij) in de competitie. Thuis hadden we met 3-1 van hen 

gewonnen en dus waren we ook nu gebrand op winst.  

 

Mara was deze wedstrijd afwezig en Rinske mag met haar zwangere buik niet meer 

duiken of rollen, maar gelukkig nog wel coachen. We hadden dus maar één wissel op de 

bank. 

 

We begonnen de 1e set goed en gingen gelijk op met de tegenstander. Helaas moest 

iedereen even wennen aan de harde bal, waardoor veel services uitgeslagen werden. Ook 

kregen we een goede servicedruk tegen, waardoor we zelf niet meer aan scoren 

toekwamen. We verloren de set met 25-18.  

 

De tweede set vond de scheidsrechter het tijd om het wat 

rustiger aan te doen. Een paar punten op rij waarbij hij niet zag 

(of hoorde) wat er gebeurde en dus punten aan de tegenstander 

toekende, resulteerde al snel in een achterstand van 8-3. Na wat 

geuite frustratie en een time-out van coach Rinske staken we de 

koppen weer bij elkaar en besloten we dat we het dan maar op 

eigen kracht moesten doen. Na een goede service serie van 

Sanne Kalter wisten we op een gelijke stand van 12-12 te 

komen. Het liep weer gelijk op, maar ook in het slot van de set 

maakte de scheids een aantal grote fouten, waarna we de 

setwinst uit handen moesten geven: 25-21.  

 

Het was lastig om de derde set vol frisse energie in te gaan, 

omdat bij iedereen de frustraties hoog zaten. Toch konden we 

deze frustraties omzetten in kracht en kwamen we op een 

voorsprong van 5 punten. Helaas konden we deze voorsprong 

niet volhouden tot het einde en maakten we het onnodig 

spannend. We verloren de set met 26-24.  

 

De wedstrijd was verloren, maar we konden nog een punt mee naar huis nemen. Hier 

waren we extra op gebrand. Deze set besloot de scheidsrechter ons een beetje te helpen 

en zijn fouten wat goed te maken. Wij legden servicedruk en wisten aanvallend de 

puntjes af te maken. Deze set hebben we gewonnen met 21-25.  

 

3-1 verlies, dat is niet waar we op gehoopt hadden. Opnieuw zijn we een plaats gedaald 

in de ranglijst. We staan nu 10e en moeten er alles aan doen om handhaving voor elkaar 

te krijgen. 

 

Aanstaande vrijdag spelen we de derby: uit bij Reflex Kampen, de nummer 4 van onze 

competitie. We kunnen alle aanmoediging van jullie gebruiken, dus iedereen is van harte 

welkom! Tot dan!  
Judith Hofstede 


