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Zaterdagmiddag mochten wij afreizen naar Hardenberg om het daarop te nemen 

tegen Captains***Kangeroe dames 2. Doordat 2 middens vandaag afwezig waren 

mocht onze topper Anneloes die normaal passerloper/dia is op een positie spelen 

waar ze al een tijdje niet meer op heeft getraind. Maar wat heeft zij dat goed 

gedaan! 

 

Na een goede warming up mochten wij gaan beginnen met de 

wedstrijd. Gelijk aan het begin zaten wij er niet lekker in en 

maakten zelf ook aardig wat fouten. De hele set liepen wij dan ook 

gelijk op. Helaas was het niet genoeg en hadden wij de eerste set 

verloren met 26-24. 

 

Door het verlies van de eerste set gingen wij toch met veel moed 

weer het veld in om wel voor die 3-1 winst te gaan. Zelf wisten wij 

wel dat er wel wat moest gebeuren om dit te kunnen behalen. Maar 

ook deze set begonnen wij niet al te sterk. Het liep weer gelijk op, 

maar gelukkig konden wij deze set wel binnenhalen met een 24-26 

voor ons. 

 

Deze set begonnen wij gelijk ook sterker dan de eerste 2 sets. Dit 

kon je ook gelijk terugzien op het scorebord, een dikke voorsprong 

van 1-8 voor ons. De pass lag goed, waardoor er een goede set 

gegeven kon worden. Deze rally’s werden ook goed afgemaakt. Na 

die 2 moeizame sets konden wij toch wel even laten zien dat wij het 

wel konden. Deze set hebben wij dan ook gewonnen met als 

eindstand 13-25. 

 

Na 2 sets overwinning waren wij gebrand om ook deze laatste set te winnen. Wij wouden maar 

al te graag met 4 punten naar huis. Doordat wij nu ook steeds meer in ons spel kwamen 

konden wij die laatste set ook naar binnenslepen met een winst van 18-25. 

 

Dit was zeker niet één van onze beste wedstrijden, maar uiteindelijk toch een goede eindstand 

neer kunnen zetten van een 3-1 winst. Volgende week mogen wij naar Ommen om het daarop 

te nemen tegen Volco dames 2. Zien wij jullie daar? 
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