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belangrijke volle buit. 
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Uitslag: 4 - 0 

 

Vandaag speelden we onze tweede thuiswedstrijd op rij. Dit keer was A.V.C ’69 

Dames 1 uit Akkrum bij ons op bezoek. Na een aantal weken goed spel, maar 

toch steeds verlies, was het voor ons hoog tijd om weer eens de winst over de 

streep te trekken. Deze wedstrijd moesten wij het helaas zonder Karin doen. 

 

Na een uitgebreide analyse van de uitwedstrijd gespeeld in 

Akkrum, kregen wij duidelijke opdrachten mee om zo op 

deze manier A.V.C onder druk te zetten. Deze opdrachten 

waren glashelder. Veel aanvallen op de diagonaal en lange 

lijnen spelen om zo de blokkering van A.V.C uit elkaar te 

trekken. Vol goede moed gingen we hier in set 1 mee aan de 

slag. En met succes. We scoorden op deze manier veel en 

voor we het wisten, was set nummer 1 met een eindstand 

van 25-21 van ons. 

 

Dit smaakte naar meer! De tweede set was haast een kopie 

van de eerste. Er werd met veel enthousiasme en vechtlust 

gestreden voor ieder punt. Door een sterke passing en goede 

verdediging konden onze aanvalsters veel en zuiver 

aangespeeld worden, waardoor ook set 2 binnen no-time 

was binnengesleept. Eindstand: 25-17 

 

Na deze eerste 2 sets wilden we dit niveau natuurlijk maar al 

te graag doorzetten. Opnieuw ging dit ons goed af. We 

begonnen stabiel en bouwden al snel een voorsprong op. We 

hadden A.V.C. volledig onder druk. Volleyballend konden we 

zo ons eigen niveau halen. Er werd goed geserveerd en 

tactisch gespeeld, wat ons wederom winst opleverde in de 

derde set. Eindstand: 25-18 

 

3-0 voorsprong! De eerste overwinning van 2020 is een feit! Maar na de vorige sets 

namen we geen genoeg met maar 4 punten. Hier moesten en zouden we een 4-0 winst 

uit gaan halen. Opnieuw gingen we als een speer en was door een prachtige service serie 

van Geerle de laatste set zo gespeeld! Eindstand: 25-17 

 

YES! 5 punten in de pocket. Deze punten waren cruciaal om de degradatiezone te 

vermijden. Op dit moment staan we op plaats 10 in de ranglijst en met maar een paar 

punten achter op de nummer 9, is deze competitie nog niet gespeeld. Uiteraard zijn we 

gebrand om volgende week opnieuw de winst in de wacht te slepen als we om 17.00 uit 

spelen tegen Rouveen dames 1. We kunnen jullie support goed gebruiken en hopelijk tot 

dan! 
Iris Hoekstra 


