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Afgelopen zaterdag reisden wij af naar Zwolle om onze derde wedstrijd van het 

seizoen te spelen. Anders dan normaal, want de kantine was gesloten en 

publiek was niet welkom. Afgelopen twee competitiewedstrijden wisten we 

winnend af te sluiten, dus we waren deze dag weer vol vertrouwen. We wisten 

vooraf dat het een spannende wedstrijd zou worden, omdat C.S.V. DS 2 vorig 

jaar 2e was geworden in de competitie.  

 

De eerste set begonnen we onzeker. We stonden al snel tegen een 

achterstand van een aantal punten aan te kijken en we moesten hard 

werken om toch nog wat punten te scoren. Richting het einde van de 

set kwamen we beter in ons spel. De servedruk werd opgevoerd en zo 

kwamen we toch nog gevaarlijk dichtbij. Helaas niet genoeg, want we 

verloren deze set met 23-25. 

 

We speelden niet zoals we de afgelopen twee competitiewedstrijden 

hadden gespeeld, dus koppen leeg en proberen ons eigen spel weer 

op te pakken. Waar het in de eerste set misging bij de start, konden 

we nu goed meekomen en ging de stand gelijk op. Het was nog 

steeds niet het mooiste volleybal, maar we wisten toch de nodige 

punten te scoren. Richting het einde van de set kwam de vechtlust in 

ons naar boven. We wilden deze set heel graag winnen om nog mee 

te doen in de wedstrijd en vertrouwen te tanken voor de volgende 

sets die nog moesten komen. Met goede rally’s sloten we de tweede 

set af met een overwinning, 25-22. 

 

De derde set gingen we vol vertrouwen in. Het stond 1-1 in sets en alles was ineens weer 

mogelijk. Dit was alleen niet zichtbaar in ons spel. Het was allemaal ‘net niet’. 

Frustrerend. Deze set wisten we de tegenstander niet onder druk te zetten en dat is ook 

te zien in de uitslag van deze set, 17-25. 

 

De laatste set en ook meteen de laatste kans om nog een puntje mee te pakken. We 

begonnen sterk en we kwamen weer een beetje op ons eigen niveau. We hadden deze 

set de leiding, waardoor we richting het einde van de set op 24-22 stonden. Setpoint 

voor ons dus. Alle kans om de wedstrijd om te draaien en er een vijfde set uit te halen. 

De spanning begon toe te slaan en C.S.V. had de moed nog niet opgegeven. We konden 

de punten niet meer afmaken en ook een time-out kon ons niet helpen. We hebben de 

set verloren met 24-26. 

 

Bij vlagen hebben we goed spel laten zien, maar het waaide gewoon niet hard genoeg. 

Het niveau van de afgelopen twee wedstrijden was bij deze wedstrijd niet terug te zien. 

We hebben een week tijd om ons te herpakken en dan gaan we volgende week gewoon 

weer vol voor de winst. We spelen dan thuis tegen HeVoC’89 DS 1. Publiek is helaas niet 

welkom, maar we houden jullie op de hoogte. 
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