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Afgelopen zaterdag stond er een belangrijke wedstrijd op het programma. De 

nummer 2 van de competitie, C.S.V. DS 2, was de tegenstander. Vooraf leek het 

misschien een onmogelijke opgave, maar dat weerhield ons er niet van om vol 

vertrouwen de wedstrijd in te gaan. We stonden bij aanvang van de wedstrijd 

op een gevaarlijke plek in de competitie, dus we moesten vechten voor alle 

punten om een plekje in de promotieklasse te behouden.  

 

We begonnen de eerste set wat rommelig. We kwamen al snel op 

grote achterstand door het gebrek aan concentratie. Na een 

Time-Out gingen we met nieuwe energie weer het veld in en dat 

resulteerde in beter volleybal van onze kant. We konden vanaf 

dat moment redelijk meekomen met de nummer 2 van de 

competitie. Doordat we het begin van de set niet scherp waren, 

ging de eerste set met 18-25 naar C.S.V. 

 

We wisten dat er veel meer in zat, dus we begonnen volle bak 

aan de tweede set. Waar in de eerste set alles net een stapje te 

weinig was, liep het de tweede set veel beter. De pass kwam 

vaak goed, waardoor de aanvallers veel punten konden scoren. 

C.S.V. bleef ook hun eigen spel spelen, waardoor het een hele 

spannende set werd. We gingen de hele set gelijk op en 

uiteindelijk konden wij de set naar ons toe trekken met een 

setstand van 27-25.  

 

1-1 in sets, dus ineens was alles weer mogelijk. We begonnen de 

derde set alleen meteen weer slecht. We maakten veel service 

fouten en lieten onze koppies al snel hangen. De koek leek op, 

want C.S.V. scoorde punt na punt en wij speelden alsof we 

kansloos waren. Uitslag 11-25 voor C.S.V. Op naar de vierde set 

en proberen om het spel uit de tweede set weer op te pakken.  

 

Het was nog steeds mogelijk om de wedstrijd te winnen, maar 

dan moesten we deze set ‘alles of niets’ gaan spelen. Het was 

weer een hele spannende set, want het ging gelijk op. Helaas was 

dit tot de 20 punten en ging de set daarna verloren door een paar 

eigen fouten. Uitslag 22-25 voor C.S.V.  

 

3-1 verloren. Hoewel er opnieuw meer in zat deze wedstrijd, zijn er ook positieve dingen 

die we mee moeten nemen naar de volgende wedstrijden. We mogen eigenlijk niet meer 

zeggen dat we goed hebben gespeeld terwijl we hebben verloren, maar ik vind dat we bij 

vlagen zeker goede dingen hebben laten zien. Wij moeten werken aan het verminderen 

van de eigen fouten en het lijkt me een goed idee als de scheidsrechter dat ook doet 

door de volleybalregels nog maar even goed te bestuderen.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op dit moment staan wij 11e in de competitie en dat betekent dat we gaan degraderen 

als we geen punten meer pakken. Wij gaan er alles aan doen om dit te voorkomen en 

komende zaterdag is een mooie kans voor ons om het gat te verkleinen met de teams 

boven ons. We spelen dan om half 5 in eigen huis tegen de nummer 9 van de competitie. 

Hopelijk zijn jullie er dan allemaal weer, want de support hebben we hard nodig. Tot dan! 

Janneke Steen Redeker 


