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Vrijdag 8 november - Nadat we vorige week zaterdag een goede wedstrijd hadden 

gespeeld, wel verloren, begonnen we met een goed gevoel aan deze wedstrijd. 

Ook de training van woensdag ging goed, dus we konden met vol vertrouwen er 

tegenaan. In Friesland mochten we laten zien wat we in huis hadden en namen 

het op tegen A.V.C.´69.  

 

Aan het begin van de eerste set zat de sfeer er gelijk goed in. We hadden in no-time een 

voorsprong opgebouwd van 6 punten. Iedereen stond lekker te spelen en de afspraken 

die er waren gemaakt kwamen we ook na. Doordat de pass goed lag en er gelijk punten 

gescoord werden, kwam de tegenstander niet verder dan 17 punten en hadden we de 

eerste set in de pocket. 

 

De eerste set was binnen, nu de rest nog. De tweede set 

begonnen we gelijk weer goed. Iedereen in het veld en aan de 

kant, vierden de punten uitbundig. Een tussenstand van 10-13. 

We wisten allemaal dat we onze concentratie moesten houden, 

ondanks dat we de hele set voor stonden. We gingen er vol 

voor, deze set was van ons. Helaas kwam er een serve die we 

niet goed onder controle kregen waardoor we al snel 16-13 

achter kwamen. Door veel foutjes van onze kant hebben we de 

set verloren met 25-19.  

 

1-1 in sets. De kans om te winnen zat er nog dik in. Helaas 

begonnen we gelijk al met een achterstand in de derde set. We 

moesten hard knokken om dit verschil minder te maken. Er 

werden nog wissels ingebracht maar helaas kon dit het verschil 

niet maken. We wisten aan het einde nog wel een paar mooie 

punten te scoren. Zo kregen we nog wat zelfvertrouwen voor de 

volgende set. De eindstand werd 25-16. 

 

De vierde set staat het weer 0-0. Alles geven om hier nog een vijfde set uit te halen, dat 

wisten we. De pass lag weer goed en de aanvallers werden weer gevonden. Bij de 

tegenstander was dit helaas ook het geval. Het werd een spannende set. Het scorebord 

gaf aan, 20-21 in ons voordeel. Toch waren ze te sterk en verloren we de set uiteindelijk 

met 25-22. 

 

Helaas hebben we maar 1 puntje gepakt. We weten waar we aan moeten werken voor de 

volgende wedstrijd. Aankomende zaterdag 16 november mogen we weer. 16:30 uur in 

de Oosterholthoeve. Alle support kunnen we goed gebruiken, tot dan! 

 
Karin Meijndert 


