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Afgelopen woensdag mochten we naar Zwolle voor een wedstrijd tegen C.S.V. De 

laatste wedstrijd die we gespeeld hadden was 9 april thuis tegen S.V.I. Deze hebben 

we met 4-0 gewonnen. De vorige wedstrijd tegen C.S.V. wonnen we met 3-2. Deze 

keer gingen we er dus voor om meer punten mee naar IJsselmuiden te nemen. 

 

De eerste set 

Na de warming up begonnen we de wedstrijd. Het was in de zaal lekker 

warm, een keer wat anders dan de koude Oosterholthoeve. De eerste set 

moesten we een beetje inkomen. Er werd op zich goed gevolleybald, 

maar het ging allemaal niet vanzelf. We stonden een paar punten achter, 

maar we wisten ons terug te vechten in de wedstrijd. Na mooie passes en 

aanvallen hebben we deze set gewonnen met 26-24.  

 

De tweede set 

In de tweede set kwamen we minder goed aan volleyballen toe. We 

verloren onze focus en liepen achter de feiten aan. Ondanks de liedjes en 

het aanmoedigen vanaf de kant werd er net niet goed genoeg gespeeld, 

dit zorgde voor een verlies van 25-22. Hiermee wisten we wat ons te 

wachten stond voor de volgende set. 

 

De derde set 

In de derde set werd er goed gevolleybald. Deze set stonden de twee 

Kalters op mid en werden er mooie ballen gescoord. Er werden ook mooie 

ballen geblokt, dit zorgde voor meer vertrouwen en dit was een goede 

reden tot enthousiasme. Ook in het achterveld werden er veel ballen van 

de grond gehaald en zo kwamen er mooie aanvallen uit. Het was een 

goede set met mooi volleybal. Hierin konden we laten zien wat we 

konden. We wonnen dan ook met 25-17.  

 

De vierde set 

De vierde set begonnen we goed. Er werden mooie ballen aangevallen en ook werden er 

doormidden weer mooie punten gemaakt. Halverwege de set verloren we een beetje de focus. 

We lieten de tegenstander te veel in het spel komen waardoor ze wat punten wisten te 

pakken. Gelukkig werd dit aan onze kant weer goed opgepakt en konden we de set afmaken. 

De vierde was hiermee ook de laatste set en we hebben deze met 25-21 gewonnen. Hiermee 

was de wedstrijd dus afgelopen en konden we met 4 punten weer richting IJsselmuiden.  

 

Al met al hebben we een goede wedstrijd gespeeld. Het was een doordeweekse avond, maar 

toch wisten we genoeg te laten zien. Alle aanvallers konden benut worden, vanaf alle posities 

werden dus mooie ballen aangevallen. Aankomende vrijdag 22 april mogen we alweer onze 

volgende wedstrijd spelen, we reizen af naar Heerenveen. Even twee dagen uitrusten en dan 

kunnen we er vrijdagavond weer tegenaan! 

Lydia Spaan 


