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Afgelopen vrijdagavond stond de wedstrijd tegen Heerenveen dames 1 op het 

programma. Om 20:45 zou de wedstrijd in Heerenveen van start gaan. Echter liepen 

de voorgaande wedstrijden behoorlijk uit en was de scheidsrechter nog aan het 

douchen, waardoor we nóg later van start gingen.  

 

Dit was de eerste set gelijk te merken. We begonnen niet scherp en de wil om te winnen leek 

er niet te zijn. De tegenstander had een goede servicedruk, waardoor we al snel tegen een 

achterstand aankeken die niet meer weg te werken was. We verloren met 25-14. 

 

Frustratie overheerste na het verlies van de eerste set. 

Thuis hadden we eenvoudig gewonnen met 3-1 er zat 

veel meer in. Na wat wissels aan onze kant kwamen 

we beter in ons spel. Lydia wist de middens goed aan 

te spelen en beide Kalters maakten de punten. We 

wonnen de set met 21-25. 

 

Deze goede flow zetten we door in de derde set. We 

serveerden beter en legden de druk bij Heerenveen. 

We wonnen de set met 15-25.  

 

In de 4e set leken we het weer kwijt. Heerenveen ging 

beter volleyballen en verdedigde nog meer ballen dan 

daarvoor. Het lukte ons niet meer om de bal bij hen op 

de grond te krijgen. We verloren met 25-21 en 

moesten een vijfde set gaan spelen. 

 

Na half 11 nog een vijfde set… Er leek weinig energie meer over. Toch moesten er nog een 

setje uit persen. We begonnen gelijk goed en hebben Heerenveen niet dichtbij laten komen. 

We wonnen met 7-15.  

 

3-2 winst. Niet wat we hoopten, maar wel aan het langste eind getrokken gelukkig. Er staat 

nog 1 wedstrijd op het programma, in Rouveen op 12 mei. 

Nienke Tennekes 


