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9 oktober was voor Dames 1 een dag om naar uit te kijken. Deze eerste 

thuiswedstrijd zou plaatsvinden tegen CSV Dames 3. Maar voordat Dames 1 eindelijk 

hun wedstrijd konden spelen moesten zij eerst hun taak als zaalwacht volbrengen. 

 

Na een hele dag in de zaal doorgebracht te hebben was het dan eindelijk tijd! Tijd voor onze 

eerste thuiswedstrijd met eigen publiek. Iedereen had er zin in, en het doel was dan ook om 4 

sets te pakken van onze tegenstanders. Helaas verliep dit niet zoals gepland. 

 

De eerste set begonnen we al niet sterk. De pass lag niet goed maar 

ondanks dat bleven wij onze eigen punten maken. Hierdoor wonnen we 

de set keurig met 25-20. 

 

De tweede set begonnen we niet sterk. De pass lag nog steeds niet 

goed waardoor het lastig was om een goede aanval te creëren. Ook 

maakten we onze eigen punten niet af wat CSV de kans gaf om wel hun 

punten af te maken. Hierdoor verloren we de set met 25-17 van CSV.  

 

In de derde set begonnen we weer vol goede moed om in ieder geval 

de wedstrijd met 3-1 te kunnen winnen. Nog steeds hadden we moeite 

met de pass en maakte we onze eigen punten niet af waardoor de 

tegenstander steeds beter in hun spel kwam. Hierdoor werden er een 

aantal wissels ingebracht bij Dames 1. Ook werd de Libero even van 

zijn taak ontheven. Als kers op de taart zat de scheidsrechter ons ook 

niet mee in de derde set wat voor veel frustraties zorgde. Desondanks 

wakkerde dit wel het vuur in ons aan om deze 3de set hoe dan ook te 

winnen. En dat lukte ons ook met een stand van 25-22 voor Dames 1. 

 

De vierde set ging alles weer zoals het NIET hoorde te gaan. Onze pass was slecht of de 

aanvallen werden niet afgemaakt. Hierdoor kwam de tegenstander heel goed in het spel 

waardoor Dames 1 de 4de set dik heeft verloren met 25-13. 

 

Het stond nu 2-2 gelijk in sets. Hierdoor moesten we een 5de set spelen. Als team waren we 

vastbesloten om hoe dan ook deze eerste thuiswedstrijd tegen CSV te winnen. Hierin zijn wij 

uiteindelijk geslaagd door de 5de set met 15-10 af te sluiten, waardoor Set-Up IJsselmuiden 

de wedstrijd met 3-2 heeft gewonnen. 

 

Het was een zeer moeizame eerste thuiswedstrijd waar Set-Up IJsselmuiden niet heeft kunnen 

laten zien wat ze in hun mars hebben en onnodig veel punten heeft laten vallen. Desondanks 

is Dames 1 blij de eerste thuiswedstrijd gewonnen te hebben, en gaat zich nu focussen op de 

volgende wedstrijd. De volgende thuiswedstrijd valt op zaterdag 23 oktober tegen vv 

Voorsterslag Dames 1. Set-Up Dames 1 hoopt bij deze thuiswedstrijd te laten zien wat ze in 

hun mars hebben! Daarom is iedereen van harte uitgenodigd om ons te komen supporten! 

Nienke Tennekes 


