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Afgelopen vrijdag 15 maart speelden we in kampen tegen Reflex DS 2. De derby 

waar we al heel lang op zaten te wachten. Het feit dat wij (Setup) 10e stonden 

en de tegenstander (Reflex) 4e zegt al genoeg….. Het zou geen makkelijke 

wedstrijd worden en we moesten daarom alles op alles zetten om deze pot te 

winnen. De vorige wedstrijd tegen Reflex hadden we met 4-0 verloren. Daarom 

was de wil om te winnen erg hoog. Tijd voor revanche! 

 

De eerste set was de druk om te winnen hoog. Doordat we de set met een achterstand 

begonnen, zorgde deze druk voor best wel veel spanning en onrust in het spel. Er 

werden veel ballen uitgeserveerd. Ook kwam de pass niet goed aan, waardoor wij niet 

aan scoren toe kwamen. De beleving en overtuiging was ver te zoeken... Helaas verloren 

we deze set met 25-14 

 

In de tweede set werden we verast door de teller die twee keer het spel stil legde. Hij 

had zich blijkbaar als tweede scheidsrechter benoemd en gaf aan dat wij vak fout 

stonden. Omdat wij voor ons gevoel goed stonden, ontstond er een discussie tussen de 

teller, de scheids en een paar van onze speelsters, wat het spel een poosje stil legde. 

Door deze verwarring en onrust konden wij niet meer goed in het spel komen. We liepen 

nog wel redelijk gelijk op, maar er werden te veel eigen fouten gemaakt. We verloren de 

set met 25-20. 

 

De derde set. 2-0 achterstand, maar dat 

zegt natuurlijk helemaal niks. De kans om 

te winnen was er nog steeds en we gingen 

ons echt niet zomaar weg laten spelen. De 

eerste twee sets vergaten we en we 

stapten weer met nieuwe energie het velt 

in. De hele set door ging het hard tegen 

hard. Het liep dan ook gelijk op. Aan het 

begin ging het nog wat moeizaam, maar 

door hard te werken gingen we steeds 

beter volleyballen en kwam er ook steeds 

meer enthousiasme en beleving in het veld. 

Hierdoor werd de set gewonnen met 21-25.  

 

De beleving die we in de derde set lieten zien, hielden we in de vierde set vast. Met veel 

overtuiging en vertrouwen, lieten we mooi spel zien. Naast dat we een goede servesdruk 

legde, kwam de pass mooi aan waardoor we de ballen hard in konden slaan. De 

tegenstander was kansloos en lieten de koppies hangen, waardoor we de set naar ons 

toetrokken met 16-25. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De vijfde en beslissende set. We waren nu zo ver teruggekomen, we waren vastberaden 

dat we de winst nu niet meer uit handen zouden laten glippen. We begonnen met een 

paar punten achterstand, maar omdat de winning moot er zo goed in zat waren we niet 

meer weg te slaan. We wonnen deze set dan ook met 8-15.  

 

Dit noem je nou nog eens een mooie comeback…. van 2-0 achterstand toch nog 2-3 

winnen van reflex! We hebben keihard gewerkt en zijn supersterk terug gekomen. 

Dankzij het support van het publiek en coach Arjen hebben we er een mooie pot van 

kunnen maken. In de competitie zijn we 1 plekje omhooggegaan en dus gelukkig uit de 

gevarenzone voor de degradatie. 

 

Aankomende zaterdag spelen we tegen OPM Heerenveen DS 1. Tot dan! 

 
Joanne Klooster 


