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Zaterdag 12 november was het weer een wedstrijddagje. We vertrokken naar 

Coevorden om het daarop te nemen tegen 1899 Vonk/Coevorden DS 1. We gingen 

erheen met de gedachte dat we ze zeker niet moesten onderschatten. Helaas hebben 

we deze spannende wedstrijd verloren met een eindstand van 2-3. Dit betekent een 

einde aan onze winst-streak. Onze eerste verloren wedstrijd.  

 

De eerste set begonnen we niet goed. We hadden geen goede service-druk en ook de pass lag 

niet goed waardoor we niet goed de midden konden aanspelen. Halverwege de set pakten we 

het toch weer goed op en kwam de sfeer er weer in. Toch was dit helaas niet genoeg en 

hebben we deze set verloren met 22-25.  

 

In de tweede set hielden we deze nieuwe instelling helaas niet vast. De 

service-druk lag nog steeds niet en ook de pass lag niet perfect. We zakte 

allemaal een beetje in en lieten de koppies hangen. We probeerde om er 

toch nog wat van te maken door een dubbele wissel toe te passen. Dit 

hielp een beetje maar was helaas niet genoeg. Deze set verloren we ook 

met 14-25.  

 

Echter in de derde set, bleven we staan met een nieuwe spelverdeler en 

een nieuw diagonaal, en dit pakte erg goed uit. De pass lag goed en de 

sfeer zat er goed in. Er zat direct meer pit in het spel en ook de service-

druk kwam terug. Deze set pakten we met 25-17.  

 

In de vierde set liep het allemaal weer goed. We hadden het spelletje weer 

helemaal in de gaten. We scoorden punt na punt op de midden. Ook de 

blok was in deze set goed aanwezig. Deze set liep het echter gelijk op, de 

tegenstander zat ook vol pit om te winnen. Toch wonnen we ook deze set 

met 25-23.  

 

De stand was inmiddels 2-2. Beide teams zaten er lekker in en begonnen vol fanatisme aan de 

laatste set. Het ging erg gelijk op waardoor de handjes toch wel begonnen te trillen. 

Uiteindelijk wist de tegenstander een gaatje in het veld te vinden waardoor ze met 13-15 

wonnen.  

 

Kortom, een spannende wedstrijd. We begonnen niet sterk, maar ondanks dat zat de sfeer er 

uiteindelijk toch goed in en pakten we het spelletje weer goed op. Helaas was het net niet 

genoeg en hebben we niet de winst weten te behalen. Ondanks ons eerste verlies hebben we 

een hele spannende en leuke wedstrijd mogen spelen in Coevorden.  

 

Volgende week, 19 november, spelen we thuis tegen Reflex DS 2, hopelijk zien we u dan 

allemaal op de tribune! 

Nynke Posthumus 


