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Na de teleurstelling van afgelopen zaterdag stond afgelopen woensdagavond de 

wedstrijd tegen Rouveen dames 1 op de planning. Als er iets was wat we van 

zaterdag hadden geleerd was dat wel dat we de tegenstander op geen enkele manier 

konden onderschatten. 

 

Zo begonnen we ook aan de wedstrijd, gedreven, maar in ons achterhoofd ook het besef dat 

we het niet moesten onderschatten. We begonnen met veel servicedruk waardoor onze 

tegenstander moeite kreeg met de pass en daardoor ook de aanval. Halverwege de eerste set 

kwam Lydia het spel verdelen en kwam Nynke op diagonaal spelen. Zelf speelden we ons eigen 

spelletje en kwamen we goed in de wedstrijd met mooie aanvallen. Uitslag: 25-14. 

 

Begin tweede set begonnen we ook weer met 

veel servicedruk en ons eigen spelletje. 

Echter, onze focus werd lager waardoor 

Rouveen beter mee kon komen, wat in de 

time-outs ook werd benadrukt door Edwin. 

Maar mede door het vele gezang, in en buiten 

het veld, de blijdschap en het enthousiasme 

gingen we door en wonnen we de tweede set 

ook met 25-17. 

 

Begin derde set werden we gewaarschuwd 

voor onze onoplettendheid van set twee en 

als we zo doorgingen dat het nog wel eens 

fout kon gaan richting de vierde set. We 

hebben dit erg goed opgepakt en we 

begonnen weer scherp aan de derde set. 

We wisten de tegenstander onder de 15 punten 

te houden wat we vooraf van Edwin meekregen en wonnen deze set wederom met 25-13. 

 

Toen werd de vierde set gespeeld en er werd heel vrijuit gespeeld. We hadden een goede pass 

en er werd heel gevarieerd naar onze aanvallers gespeeld door Lydia. En als kers op de taart 

hadden we nog een prachtige serviceserie waardoor wij de vierde set hebben gewonnen en vijf 

punten naar ons toe hebben weten te trekken. Deze set wonnen wij met een uitslag van 25-

12.  

 

Aankomende zaterdag spelen wij tegen OPM Heerenveen dames 1 om 16:45 uur thuis! 

Hopelijk tot dan! 
 

Geerle Posthumus 


