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Zaterdag 2 november stond alweer de 6e competitiewedstrijd op het 

programma. Dalvo DS1 was onze tegenstander. Een bekende, want voor het 3e 

jaar op rij zitten we in dezelfde competitie en zijn we aan elkaar gewaagd. De 

voorgaande wedstrijden tegen Dalvo waren altijd spannend, dus we wisten dat 

we zeker niet kansloos zouden zijn. Helaas was de aanloop naar deze wedstrijd 

niet optimaal, omdat we afgelopen dinsdag tegen VV Voorsterslag DS2 ver 

onder ons niveau hadden gespeeld en daardoor moeite hadden om weer 

vertrouwen te krijgen. Juist hierdoor waren we gebrand om te laten zien wat 

we in huis hebben en dat we niet op de 11e plek horen te staan. Nog een leuk 

feitje: Rinske had vandaag voor het eerst weer haar wedstrijdtenue aan. 

 

 

De eerste set begonnen we met Iris, Lonneke, Sanne, Janneke, Judith, Joanne en 

Nienke. Waar we normaal gesproken wat afwachtend beginnen, begonnen we vandaag 

als de dominerende ploeg. Alles wat dinsdag niet lukte, lukte deze set wel. De tactiek 

was simpel, veel ballen door het midden aanvallen, want daar scoren wij over het 

algemeen de meeste punten mee. Dit gaat natuurlijk 

niet zonder een goede pass en set up, maar deze set 

liep dat allemaal vlekkeloos. De angst was in de ogen 

van de speelsters van Dalvo te zien, want ze stonden 

meer dan 10 punten achter tegen de nummer 11 van 

de competitie. We wonnen deze set uiteindelijk met 

een groot puntenverschil, 25-12. Voor hen een 

afgang, maar voor ons een geweldige overwinning. 

Ook vooral een overwinning op onszelf, want we 

hebben (eindelijk) laten zien wat er allemaal in zit en 

dat kwam er deze set uit. Er komen nog 3 sets, maar 

een klein vreugdesprongetje mag er ook zeker zijn.    

 

 

De speelsters van Dalvo hadden ons voor aanvang van de wedstrijd misschien 

onderschat, waardoor ze de eerste set even een keer extra moesten slikken. De tweede 

set begonnen ze namelijk veel sterker dan in de eerste. Hoewel wij vol vertrouwen de 

tweede set in gingen, keken we toch al snel tegen een achterstand aan. De gevreesde 

beer van Dalvo kwam in de eerste set nog niet aan haar spel toe, maar de tweede set 

wel, waardoor we het lastig kregen in de blokkering en de pass. Waar we in de 

voorgaande wedstrijden de koppen zouden hebben laten hangen in een situatie als deze, 

besloten we nu de koppen bij elkaar te steken en als team te strijden. Dit resulteerde in 

een paar mooie rally’s, waarin we echt als team aan het knokken waren voor elkaar. 

Helaas hadden we deze set verloren met 16-25, maar we hebben als team gestreden en 

dat moeten we meenemen naar de volgende set.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de derde set ging het redelijk gelijk op. We werden helaas in de 

blokkering wel flink onder druk gezet. Het snelle spel van Dalvo 

zorgde ervoor dat we moeite hadden om het block dicht te zetten, 

waardoor zij veel punten konden scoren. Wij scoorden daarentegen 

ook weer veel punten met de opslag en de steekballen van Kalter, 

hoewel ze daar op een gegeven moment wel antwoord op hadden, 

waardoor wij iets anders moesten gaan doen. Het ging over en 

weer deze set, maar het was uiteindelijk Dalvo die de winst naar 

zich toe kon trekken. Setstand: 20-25. 

 

 

De laatste en allesbeslissende set. We keken al snel tegen een 

grote achterstand aan en konden dit helaas niet meer inhalen. Ik 

kan veel woorden gebruiken om deze set te beschrijven, maar dit is 

een set die we maar snel moeten vergeten en aangezien dit verslag 

al redelijk lang is, hoef ik niks meer te zeggen over deze set. 

Setstand: 14-25. 

 

 

Hoewel we de wedstrijd verliezen, zijn er toch veel positieve dingen die we mee kunnen 

nemen. Het belangrijkste wat we meenemen naar de volgende wedstrijd is ‘vertrouwen’. 

Als we vertrouwen hebben in wat we kunnen, dan zijn we tot veel meer in staat dan wat 

we tot nu toe hebben laten zien. Komende maandag spelen we een oefenwedstrijd in 

Heino en vrijdag 8 november spelen we de competitiewedstrijd tegen A.V.C. ’69 DS 1 in 

Akkrum. Support is ook in Akkrum van harte welkom! 

Janneke Steen Redeker 


