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Zaterdag 19 maart stond de uitwedstrijd tegen Volco DS 2 op het programma. Op dat 

moment stonden we zelf 2e in de competitie en hadden we kans om de eerste plek te 

bemachtigen. Dit mede, doordat S.V.M. DS 1 afgelopen woensdag van de koploper 

wist te winnen. Hierdoor hadden wij nog 4 punten achterstand op de koploper en een 

wedstrijd minder gespeeld. Kortom, deze wedstrijd tegen de nummer 10 uit de 

competitie was de kans om de eerste plek te pakken. 

 

De eerste set begonnen we slordig. We stonden te 

gespannen in het veld, waardoor de pass lastig gebracht kon 

worden en we de kansen aan het net niet af konden maken. 

We keken dus al snel tegen een flinke achterstand aan en 

dat konden we deze set helaas niet meer omdraaien. We 

lieten ons ook enigszins verrassen door de sterke 

aanvalskracht van Volco. Hier komen we later op terug, want 

hier zit namelijk meer achter. Uitslag van de eerste set: 25-

17. 

 

De tweede set hoopten we op een omslag, maar die bleef 

uit. We liepen constant achter de feiten aan en dat was ook 

het geval in de derde set. Uitslag 2e set: 25-21 en de 3e set: 

25-22. 

 

Voor aanvang van de laatste set was het dus al duidelijk dat we niet meer konden winnen. De 

druk om te winnen was er niet meer en we konden vrijuit volleyballen. We wisten natuurlijk 

dat dit puntje nog wel heel belangrijk kan zijn in een latere fase, dus hoewel we liever zo snel 

mogelijk Ommen wilden verlaten, hebben we toch nog alles op alles weten te zetten om de 

laatste set binnen te slepen. En met succes: 17-25 voor ons! 

 

3-1 verlies was niet waar we voor kwamen en tevens ook niet wat onze volgers hadden 

verwacht. Na de wedstrijd kregen we al een aantal berichten van mensen die zich afvroegen 

wat er was gebeurd. En terecht, want dat vroegen wij onszelf ook af! Gelukkig kregen we 

meteen na de wedstrijd een bevestiging van ons vermoeden. En begrijp ons niet verkeerd, 

want grotendeels hebben wij het echt onszelf te wijten, maar de tegenstander heeft hier ook 

een rol in gespeeld. Na de wedstrijd konden we namelijk toekijken hoe de helft van onze 

tegenstander meedeed met Volco DS 1. Zij spelen 2e divisie. Kortom, we speelden deze 

wedstrijd tegen een team dat voor de helft bestond uit speelsters uit de 2e divisie. Niet 

helemaal eerlijk natuurlijk… 

 

Vergeten en door! Dat is wat we nu moeten doen, want komende woensdag staat weer een 

belangrijke wedstrijd op het programma. We spelen dan om 20:00 uur in eigen hal tegen de 

hekkensluiter van de competitie, Rouveen DS 1. En nogmaals, er is nog steeds kans om die 

eerste plek te veroveren. We staan nu namelijk 3 punten achter op Reflex DS 2 en er volgen 

nog genoeg wedstrijden om dat recht te zetten. Daar hebben we wel jullie support bij nodig! 

We zien jullie dus graag komende woensdag in de Oosterholthoeve om 20:00 uur! Tot dan! 

Janneke Steen Redeker 


