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Afgelopen zaterdag mochten wij het opnemen tegen Hevoc uit Heerenveen. 

Edwin gaf ons duidelijke instructies voor deze wedstrijd mee en vol energie 

gingen we van start. We wilden Joanne winst cadeau doen voor haar verjaardag 

maar helaas liep dit wat anders… 

 

De eerste set begonnen we onzeker er werd weinig initiatief getoond en 

we keken als snel tegen een achterstand van 14-7 aan. Na een goede 

service serie van Dyan kregen we weer wat meer grip op de wedstrijd, en 

kwamen we terug tot 16-16 eenmaal op dreef maakten we de set af en 

wonnen de eerste set met 25-18! 

 

Een goede comeback die we meenamen naar de tweede set. Deze 

begonnen we sterk, de pass werd gebracht en aanvallend werden ballen 

gescoord maar toch slopen er kleine fouten in. Beide teams waren aan 

elkaar gewaagd en deze set ging het gelijk op, toch wist Set-Up geen 

voorsprong te creëren en verloren we deze set met het minimale verschil 

van 26-24. 

 

We hadden moeite om in de wedstrijd te komen, om mee te blijven doen 

in de middenmoot was het belangrijk om punten te pakken. Met een 

stand van 1-1 in sets was alles nog mogelijk en begonnen we met goede 

moed aan set 3. We speelden goed spel, hadden blokkerend goede ballen 

en in het achterveld werd er goed verdedigd door onze libero. Deze set 

werd uiteindelijk gewonnen met 25-22. 

 

We zaten niet te wachten op een vijfde set maar helaas is die er wel gekomen. 

We begonnen de vierde set goed, de blokkering stond goed, alleen lukte het wederom 

niet om een voorsprong te pakken, we verloren de beleving en enthousiasme in het spel 

en begonnen veel eigen fouten te maken. Hierdoor verloren we met 25-18. 

 

Volgens onze coach konden we van dit team winnen en was een vijfde set niet nodig 

geweest dus waren we erop gebrand deze wedstrijd alsnog naar ons toe te trekken. Net 

als in de voorgaande sets begonnen we goed maar vielen we terug in een achterstand, 

we kwamen weer terug naar wisten het in de spannende slotfase niet af te maken met 

als resultaat het verlies van 16-14. 

 

Deze wedstrijd is een goed les geweest en hebben we geleerd dat we over een goede 

veerkracht beschikken. De komende twee weken gaan we hard aan de bak om 24-10-

2020 in Dalfsen weer winst te pakken, mocht alles door blijven gaan. 

 

We willen iedereen bedanken die heeft gekeken naar de livestream op onze facebook, en 

hopen dit voort te zetten zolang er in de sporthal geen publiek welkom is. 

 

Sanne Kalter 


