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Vandaag mochten we na een half jaar zonder wedstrijden ein-de-lijk weer een 

competitiewedstrijd spelen. We reisden af naar Marknesse om daar een lekker potje te 

volleyballen tegen SVM-dames 1. Na een goede voorbereiding vol hard trainen en 

oefentoernooien waren we klaar voor deze wedstrijd en wilden we dit seizoen startten waar 

we vorig jaar geëindigd waren, namelijk: met winst! 

 

Vol motivatie, enthousiasme en focus begonnen we aan de wedstrijd. Vanaf 

het begin konden we als team laten zien wat we in huis hadden en stonden 

we goed te spelen. Toch maakten we het door meerdere fouten in de service 

hier en daar nog iets te spannend voor onszelf en liep het redelijk gelijk op in 

de eerste set. Gelukkig waren wij gebrand om deze set te pakken en gingen 

we vol voor iedere bal wat was terug te zien op het scoreboard. De eerste 

set ging met een eindstand van 25-20 naar ons! 

 

Na deze sterke eerste set wilden we dit niveau maar al te graag doorzetten. 

Opnieuw klopte het spelletje. De servicepass werd gebracht, het spel werd 

goed verdeeld door onze nieuwe spelverdeelster Dyan en in de aanval werd 

er door een afwisseling van hard slaan en tactisch spelen veel afgemaakt. 

Toch bleef SVM in de buurt en konden we ons niet te veel tegenpunten 

veroorloven. Met een prachtige service serie van Judith aan het eind van de 

set konden we uitlopen waardoor de tweede set toch makkelijk door ons 

werd binnengehaald. Eindstand: 25-19. 

 

Na die 2-0 voorsprong wilden we in de derde set graag de winst over de streep trekken. 

Opnieuw konden we ons eigen niveau halen, maar rustig aan kwam SVM ook in hun eigen 

spelletjes waardoor de derde set vanaf het begin aardig spannend verliep. Het liep de hele 

set gelijk op en langzaamaan kwam de 20 tevoorschijn op het scoreboard. Maar no-way dat 

wij deze set gingen verliezen! We waren gefocust, speelden met lef en vochten voor iedere 

bal. Zo groeide het vertrouwen in ons eigen spel waardoor we ook deze set konden afmaken 

met een eindstand van 27-25. 

 

Zo, die eerste winst, die was een feit, maar wat ons betreft moesten alle punten mee terug 

naar IJsselmuiden. En zogezegd zo gedaan! We begonnen ijzersterk in de laatste set en 

bouwden een grote voorsprong op. Door een sterke passing en goede verdediging konden 

onze aanvalsters veel en zuiver aangespeeld worden. We hadden SVM volledig onder druk 

waardoor wij nog lekkerder in ons spel konden komen. De laatste set was dan ook zo 

gespeeld. Met een eindstand van 25-16 was de eerste 4-0 winst van dit seizoen voor ons! 

 

Na een vreugdedansje en met een goed gevoel namen we de 5 punten mee naar huis! We 

hopen dit niveau door te kunnen zetten in de volgende wedstrijden. Volgende week spelen 

we onze eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. We spelen dan om 16.45 tegen V.C. Joure 

Dames 1. We hopen jullie dan, ondanks de verminderde capaciteit op de tribune, allemaal 

te zien! 
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