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Uitslag: 4 - 0 

 

Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen VC Zwolle op het programma. VC 

Zwolle stond eerste in de competitie en zijn dus kampioen. Ondanks dat waren 

wij als team gebrand om punten binnen te halen in Zwolle. We gingen vol goede 

moed de wedstrijd in. De opdracht was om een goede servicedruk neer te 

leggen bij Zwolle en vanaf de eerste set volle bak te gaan.  

 

De eerste set begonnen we met Judith, Mara, Janneke, Anneloes, 

Sanne K, Sanne B en Nienke als libero. Het begin van de set liep 

het gelijk op, met een goede pass kon Janneke het spel goed 

verdelen. Aanvallend was het wel lastig om punten te scoren, 

Zwolle pakte veel in de verdediging. Het was dus zaak om slim te 

spelen, wat we erg goed deden. Er werden veel ballen diep in de 

hoeken gespeeld, waar Zwolle wat moeite mee had. Na veel lange 

rally’s trok Zwolle toch aan het langste eind. Eindstand: 19-25.  

 

Aan het begin van de tweede set keken we al snel tegen een forse 

achterstand aan. De service aan onze kant was niet best, waardoor 

Zwolle veel aan aanvallen toe kwam. Verder had Zwolle een goede 

service en hadden wij moeite om deze onder controle te krijgen. 

Als de pass aankwam, kwamen we er aanvallend moeilijk 

doorheen, Zwolle verdedigde veel. We verloren de set met 11-25. 

 

De derde set was ongeveer hetzelfde als de tweede set.  Het 

enthousiasme was er niet meer en de pass kwam niet aan, 

waardoor wij moeilijk zelf punten konden scoren. We hebben de 

set verloren met 12-25. 

 

De vierde set... We wouden graag een puntje meenemen vanuit Zwolle, dus het moest 

nu gebeuren. We liepen aan het begin van de set redelijk gelijk op. De pass kwam beter 

aan, waardoor Janneke het ook weer wat makkelijker kreeg om het spel te verdelen en 

de midden meer aangespeeld kon worden. Na wat servicefouten aan onze kant, keken 

we weer tegen een achterstand aan, die we niet meer konden weg werken. Eindstand: 

16-25. 

 

De wedstrijd hebben we verloren met 4-0. Heel zuur, maar het was wel de kampioen 

waar we tegen speelden. Volgende week zaterdag (13 april) is de laatste wedstrijd van 

de competitie. We spelen in eigen hal om 16.45. Jullie zijn allemaal van harte welkom om 

ons aan te komen moedigen!    

 
 

Sanne de Bruin 


