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Afgelopen vrijdagavond mochten we afreizen naar Lemmer om het daarop te nemen 

tegen L.V.C., de nummer 7 in de competitie. We hadden nog nooit tegen dit team 

gespeeld, dus gingen zonder verwachtingen de wedstrijd tegemoet. Onze opdracht 

voor de wedstrijd was om winnaarsmentaliteit te laten zien. Vooral op de momenten 

als de concentratie wat wegzakt.  

 

 

In het begin van de eerste set gingen we gelijk op. We merkten al snel 

dat het een ervaren team was die vooral erg tactisch kon spelen. Door 

dit af te straffen met een goede verdediging, aanval en serve 

kwamen we al snel op een voorsprong van 20-12. Dames 1 is dames 

1 niet als ze het niet onnodig spannend zouden maken. Zogezegd, 

zo gedaan. Binnen mum van tijd stond de tegenstander nog maar 3 

punten achter ons. Gelukkig lieten we ze niet verder komen dan dit 

en sleepten wij de set binnen met 25-18. 

 

De tweede set gingen we ook weer gelijk op. Het soms wat 

rommelige spel en een knaller van een serve van de 

tegenstander, maakte dat wij het lastig vonden om ons eigen 

spel vast te houden. Toch lieten we ons niet wegslaan, 

waardoor we deze set wonnen met 25-18. 

 

 

2-0 in sets voor Set-Up. Nog 1 set pakken en we zouden de wedstrijd winnen. De derde ging 

alleen wat anders dan verwacht. Deze set begonnen we slecht. We maakten veel eigen fouten, 

die we zelf moeilijk op wisten te lossen. Bij een achterstand van 15-5 werden we even wakker 

geschut door onze coach. Als we deze set nog wilden winnen, moest er nu een omslag komen. 

We gingen de strijd volop aan en ons eigen spel kwam weer opgang. Door een goede 

verdediging werden de ballen genadeloos afgemaakt. Vooral onze midden Kalter pakte even 

haar kans om goed te shinen. Helaas was dit alles niet genoeg om de grote achterstand in te 

halen. We verloren deze set met 25-16.   

 

De laatste en beslissende set. We moesten en zouden deze set winnen. Het spel waar we de 

derde set mee eindigden begonnen we deze set weer mee. Door een goede pass, setup en 

aanval wonnen we deze set met 25-11. 

 

Het was niet onze beste wedstrijd van het seizoen, maar de prachtige zangstem van onze 

coach sleepte ons door de wedstrijd heen. Naast een leerzame wedstrijd wat betreft 

winnaarsmentaliteit, mogen we trots zijn op een mooie 3-1 winst voor Set-Up. Helaas was de 

kantine gesloten, dus konden we niet proosten op de winst. Als alternatief hebben we Lemmer 

maar even wakker getoeterd. De volgende wedstrijd nemen wij het op tegen S.V.I. in Zwolle. 

De volgende thuiswedstrijd spelen we op 5 maart de derby tegen Reflex. We hopen jullie dan 

weer te zien! 

Joanne Klooster 


