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Woensdag 2 maart hadden we een thuiswedstrijd tegen Flash Nieuwleusen. Tegen 

dit team hadden we onze eerste wedstrijd van dit seizoen. Deze wedstrijd wonnen 

we met 3-1, we waren dus weer gebrand om te winnen! 

 

Na een korte teambespreking begonnen we met inspelen. JP was onze scheids, de toppers Loïs 

en Linda zaten achter het telbord.  

 

De eerste set begon wat moeizaam. We moesten even in ons eigen spel komen, maar 

uiteindelijk werd er goed gevolleybald. De tribune liep ondertussen ook vol met onze trouwe 

fans! Fijn dat jullie er waren, dat zorgt altijd voor een goede sfeer in de zaal. In het veld 

konden we de voorsprong verhogen en de eerste set werd gewonnen met 25-16. 

 

In de tweede set kwamen we goed aan volleyballen toe. De sfeer zat er goed in! Zowel in het 

veld als daarbuiten deden we enthousiast mee. De prachtige liedjes en het aanmoedigen 

waren goed voor het vertrouwen. Er werden veel ballen van de grond gehaald en er waren 

lange rally's. Een paar mooie services, wat slimme prikballetjes van Dyan en mooie 

aanvallende ballen zorgden ervoor dat we de set wonnen met 25-20.  

 

De derde set kwamen we 

ook aan goed 

volleyballen toe. Opnieuw 

mooie aanvallende ballen 

en lange rally's. We 

moesten goed bij de les 

blijven, maar we konden 

de voorsprong behouden. 

Na een dubbele wissel 

konden we de set 

eindigen met 25-19 

winst. 

 

Voor de vierde set heb ik helaas geen woorden. Dat is er een om snel te vergeten. We 

speelden niet goed ons eigen spel, eindstand: 25-12. 

 

Al met al een goede wedstrijd, 4 punten konden in IJsselmuiden blijven. Na de wedstrijd 

hebben we de winst gevierd met een drankje in de kantine. Fijn en gezellig dat dat weer kan!  

 

Ondertussen kijken we samen enorm uit naar aankomende zaterdag. Om 16.45 uur spelen we 

in de Oosterholthoeve in IJsselmuiden tegen Reflex. Zij staan nu op de eerste plaats, waarna 

wij volgen met 1 wedstrijd minder. Een erg belangrijke wedstrijd dus! 

Iedereen is weer (zonder QR-code) welkom in de sporthal, dus we verwachten jullie komst! 

Zet het in de agenda en neem al je familieleden, vrienden en kennissen mee! Het belooft een 

spannende wedstrijd te worden, we kunnen alle aanmoediging en het trommelgeluid goed 

gebruiken! Tot zaterdag! 
Lydia Spaan 


