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Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen Rouveen DS 1 op het 

programma. Na het vorige verlies tegen Rouveen DS 1 met 3-2 wisten we wat 

ons te wachten stond. Afgelopen wedstrijden hebben we vaak 5 sets gespeeld 

dus waren we van plan om deze wedstrijd vanaf het begin vol er tegenaan te 

gaan.  

 

De eerste set met Janneke, Mara, Sanne Kalter, Sanne de Bruin, Lonneke en Anneloes. 

Ondanks ons goede voornemen om goed te beginnen ging het toch wat moeizaam. Veel 

serves fouten en we waren niet scherp. Na een tijdje kwamen we redelijk op gang maar 

het was niet genoeg en helaas hadden we de scheids niet mee we verloren deze set met 

20-25.  

 

De tweede set begonnen we met dezelfde 

opstelling. We begonnen direct sterk de pass lag 

goed er werd veel gescoord met de serve en set-

ups werden goed afgemaakt. We waren weer op 

ons niveau en wonnen deze set dik met 25-14.  

 

De derde set gingen we nog een keer door met 

dezelfde opstelling. De eerste paar punten ging 

het nog goed maar daarna zakte we weg veel 

foute passes en eigen fouten. Mara werd 

gewisseld voor Judith en Anneloes voor Joanne. 

Er kwam weer even nieuwe energie in het veld 

we kwamen terug van de achterstand van 17-7. 

We moesten hard werken voor de laatste punten 

maar wonnen toch met 27-25.  

 

De vierde set speelde we met Janneke, Judith, Joanne, Mara, Lonneke en Sanne Kalter. 

We begonnen deze set goed er werd veel gescoord. Maar in het midden van de set zakte 

we weer we weg we maakten weer te veel eigen fouten en waren niet scherp. Helaas 

verloren we deze set met 21-25  

 

De vijfde set werden we vanaf het begin weg gespeeld. We konden nog een paar punten 

maken maar verloren deze set helaas met 7-15.  

 

We gaan er volgende week weer volle bak tegen aan dan spelen we in landstede tegen 

VC Zwolle DS 4. 

Lonneke van der Lee 


