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Woensdagavond 16 februari mochten we weer knallen! We mochten ons laten zien in 

Zwolle tegen SVI. We wisten dat we ze niet moesten onderschatten, wat ook bleek 

toen de wedstrijd begon. Toch wisten wij het voor elkaar te krijgen om de wedstrijd 

te winnen met een prachtig resultaat van 3-1. Met deze 4 punten staan we nu derde 

in de competitie met slechts 4 punten verschil van de koploper! 

 

De eerste set begonnen we met wat spanning en zenuwen, maar 

dit pakten we gaandeweg goed op. We scoorden veel punten door 

de servicedruk en mooie aanvallende balletjes. De tegenstander 

ging daarentegen wat minder in de service wat voor ons natuurlijk 

geen probleem was. De eerste set hebben we dus mooi afgesloten 

met een score van 25-20 winst! 

 

Bij de tweede set kwamen we steeds meer in het spel en zakte de 

eigen spanning wat af. Het valt niet te ontkennen dat dit een 

spannende set was. We begonnen heel sterk maar dit zwakte wat 

af. Toch hebben we ook deze set gepakt met een score van 25-23. 

In de derde set ging het minder. De pass lag niet altijd even goed. 

Ondanks de pass hebben we toch een paar mooie balletjes 

geslagen. Aangezien de tegenstander ook een paar mooie 

aanvallen had, heeft de tegenstander deze set gepakt met een 

score van 23-25.  

 

Toen de derde set gespeeld was en de stand 2-1 was, werd het toch wat spannender. De druk 

lag net wat hoger, maar toch moest de focus goed blijven. We gingen er de vierde set volle 

bak tegenaan en kwamen in deze set zeker aan een goeie aanval en service toe. Door deze 

goeie instelling om toch te winnen hebben we ook deze set gepakt met een score van 25-16. 

 

Kortom het was een gave wedstrijd om te spelen met een waardige tegenstander. Nu is het 

aan ons de taak om weer verder te gaan waar we gebleven waren. We gaan ons voorbereiden 

op de volgende wedstrijd die 2 maart om 19.00 thuis plaats zal vinden. Hopelijk zien we u dan 

terug op de tribune. Wij hebben er in elk geval heel veel zin in! 

Nynke Posthumus 


