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Afgelopen zaterdag stond thuiswedstrijd 2 van de week op het programma. Na de 5 

punten van afgelopen woensdag waren we gebrand om ook vandaag de punten in 

eigen huis te houden. In onze ogen een realistisch doel, maar na het zien van de 

wisselende uitslagen van OPM wisten we dat we aan de bak moesten vandaag! 

 

Hier werden we in set 1 door OPM vanaf het begin dan ook gelijk aan 

herinnerd. We begonnen niet scherp en keken al snel op een 

achterstand. Na een puntenreeks tegen en een paar harde woorden 

van onze coach halverwege de set zijn we weer even op scherp gezet. 

Veel servicedruk, eigen fouten uit het spel halen en vol gaan waren de 

taken. En dit deden we! We knokten onszelf terug in de wedstrijd en 

speelden de set uit met een eindstand van 25-17. 

 

Helaas hadden we in set 2 nog niet volledig ons eigen spelletje 

gevonden. Opnieuw ging OPM ons voorbij en de achterstand werd 

steeds groter. Na een aantal wissels aan onze kant en frisse energie in 

het veld hebben we er alles aan gedaan om ook set 2 nog om te 

draaien. We kwamen een heel aantal punten terug, maar de winst 

moesten we helaas aan OPM geven. Met een eindstand van 21-25 in 

set 2 wisten we dat we de knop nu om moesten zetten om deze 

wedstrijd te winnen. Vergeten, en door naar set 3! 

 

En zogezegd, zo gedaan. Vanaf de start van de derde set wisten we 

onze focus te bewaren en onze eigen taken uit te voeren. We kwamen 

terug in ons eigen spelletje en konden vrij uit spelen. Waar de eerste 2 

sets moeizaam waren, was deze set, mede dankzij een prachtige 

service serie van onze midden Geerle, zo gespeeld. Eindstand: 25-11. 

 

Ook die vierde set wilden we maar al te graag winnen, want een 5-setter was in deze wedstrijd 

echt niet nodig. Opnieuw begon OPM Heerenveen de set sterk. Gelukkig konden wij de draad 

van set 3 na wat punten tegen redelijk gemakkelijk weer oppakken en was de wil om te 

winnen groot. Door het zetten van servicedruk, het variëren in de aanval en een sterke 

verdediging stond er binnen mum van tijd een eindstand van 25-16 op het scorebord.  

 

Zo, de wedstrijd was gespeeld. Uiteraard erg blij met de vier punten die hard nodig zijn om 

bovenin mee te blijven draaien in de eindfase van de competitie, maar diep vanbinnen wisten 

we ook dat we hier 5 punten hadden kunnen pakken. Gelukkig hebben we volgende week 

opnieuw een kans om 5 punten mee te nemen naar IJsselmuiden. We spelen zaterdag 2 april 

om 15.00 uit tegen Rouveen Dames 1. Afgelopen woensdag wisten we met 4-0 van dit team te 

winnen, maar dit biedt natuurlijk geen garanties voor de toekomst. We kunnen de 

aanmoediging dus opnieuw erg goed gebruiken. Hopelijk zien we jullie daar! 
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