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Afgelopen zaterdag reisde dames 1 af naar Ommen om het op te nemen tegen Volco 

DS 2, de nummer 9 in de competitie. Vorig jaar hadden we dit team onderschat, 

waardoor we de wedstrijd hadden verloren. Dit zou ons niet nog een keer gebeuren. 

Aangezien onze eigen coach ook een wedstrijd had, trokken we zonder coach ten 

strijde.  

 

De eerste set gingen we gelijk op. De pass en de aanval gingen goed aan onze kant. Er 

kwamen veel prikballen van de tegenstander waar we minder alert op waren. Verdedigend kon 

er bij ons nog wel een stapje bij. Dit werd dan ook gedaan na een time out, waardoor we 

steeds een stapje voor liepen op Volco. Door de servicedruk, die we altijd als opdracht van 

onze coach meekrijgen, liepen wij uit. We winnen deze set met 25-19 

 

De tweede set liepen we ook 

gelijk op. De set is 

vergelijkbaar met de eerste 

set. Door veel te zingen en 

veel geluid te maken, kwam 

de sfeer er steeds meer in. 

Deze set winnen we met 25-

21 

 

De derde set werd onze 

midden op de diagonaal 

gezet, als extra aanvallende 

kracht. De sfeer zat er vol in 

en we stonden continu 3 

punten voor op de 

tegenstander. De pass kwam 

mooi aan, er werd steeds 

meer verdedigd en de aanval 

werd mooi afgemaakt. Deze 

set winnen we met 25-17 

 

De laatste set. Onze grootste vijand op het moment dat we 3-0 voor staan. We hebben al 

gewonnen, dus die druk is er bij ons af. We waren het er allemaal mee eens dat we deze set 

extra geconcentreerd moesten zijn als we met de volle 5 punten naar IJsselmuiden zouden 

gaan. Dit bleek aan het begin van de set toch moeilijk te zijn. Ons spel verslapte en iedereen 

was minder scherp. Hierdoor stonden we op een gegeven moment 5 punten achter. Door een 

goede time out en door het maken van veel lawaai kwamen we al gauw weer op ons eigen 

niveau. Hierdoor wonnen we de set met 25-23 

 

5 punten in de pocket! Dat voelt lekker. 4-0 winnen kunnen we namelijk niet vaak zeggen. 

Volgende week zijn we een zaterdag vrij. Die week daarop, 5 november, spelen we thuis tegen 

vv Meppel AZ DS 1. We hopen jou daar weer te zien, tot dan! 

Joanne Klooster 


