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Zaterdag 26 september stond de eerste thuiswedstrijd op de planning. Deze 

wedstrijd hebben we mogen spelen tegen v.c. Joure DS1. Na de overwinning 

van vorige week zaterdag hadden we weer veel moed om ertegenaan te gaan. 

Ook deze wedstrijd wilden we graag winnen. 

 

De eerste set gingen we er met volle moed tegen aan. 

Iedereen had er weer zin in en gingen dan ook met veel 

enthousiasme het veld in. v.c. Joure DS1 was een ervaren 

team en wij konden nauwelijks de bal op de grond krijgen. 

De eerste set moesten wij nog een beetje inkomen, 

waardoor de tegenstander nog aardig wat punten konden 

maken. Het liep aardig gelijk op, maar we bleven vechten. 

We wouden maar al te graag deze eerste set winnen! Helaas 

ging de eerste set naar de tegenstander met als stand: 23-

25.  

 

De tweede set waren we erg gebrand om deze set wel te 

winnen. Wij kwamen nu beter in ons spel, waardoor de 

rally’s steeds langer werden. De tegenstander werd wat 

vermoeider en we kwamen steeds makkelijker door de 

verdediging heen, waardoor we beter konden scoren. De 

tweede set ging naar ons met 25-23.  

 

Het stond nu 1-1 in sets, waardoor we goed ons best 

moesten doen om deze derde set ook te kunnen winnen! De 

stand was dus weer gelijk in sets, waardoor we de derde set 

sterk begonnen. De pass werd goed bij de spelverdeler 

gebracht, waardoor de spelverdeler makkelijk iedereen kon 

aanspelen. Hierdoor konden de aanvallers beter scoren. Na 

een paar foutjes van ons hebben wij ons weer goed herpakt 

en wonnen de derde set uiteindelijk met 25-19.  

 

Met alle vertrouwen gingen we de vierde set in. Met nu 2 sets achter elkaar te hebben 

gewonnen hebben we weer hard genokt om de vierde set ook te winnen. Joanne kwam 

erin voor Geerle en heeft een paar mooie punten gemaakt op midden. We konden het 

v.c. Joure nog moeilijker maken door de sterke service en wonnen deze set met 25-20.  

 

Met een eindstand van 3-1 is dit onze tweede gewonnen wedstrijd. We hebben weer een 

goede wedstrijd gespeeld en nemen dit vertrouwen mee naar volgende week. We spelen 

dan uit tegen CSV Zwolle, 10 oktober spelen we weer thuis om 16:45. Hopelijk tot dan!    

 

Dyan Koning 


