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Gisteren namen we het in eigen hal op tegen de hekkensluiter van de competitie, 

Flash Nieuwleusen dames 3. Op papier een wedstrijd die zeker gewonnen moest 

worden en het liefst ook met de volle 4-0. Helaas liep het anders dan waar we op 

hoopten en moesten we vechten om de punten in IJsselmuiden te houden. 

 

De eerste set begonnen we met een andere 

opstelling dan normaal. Onze diagonaal en 

passer/loper wisselden van positie, waardoor ons 

spel wat rommelig en onwennig begon. De 

punten liepen gelijk op, totdat wij eindelijk 

gingen volleyballen. We liepen uit en met een 

puntenverschil van 10 sloten we de eerste set 

winnend af: 25-15. 

 

We wilden graag het einde van de eerste set 

doortrekken in de tweede set, maar we kwamen 

niet onder de druk vandaan. De tegenstander 

wist het ons serverend en doortikkend lastig te 

maken, waardoor we moesten vechten voor alle 

punten. Richting het einde van de set keken we 

tegen een achterstand van 5 punten aan, waarna 

we gas gingen geven. Helaas te laat. We 

verliezen deze set op het nippertje: 23-25. 

 

De derde set begon iedereen weer op hun eigen positie. Het spel begon te lopen en eindelijk 

lukte het ons om zelf de druk hoog te leggen bij de tegenstander. De tegenstander kwam er 

niet aan te pas en zo winnen we deze set met groot verschil: 25-13. 

 

Tot nu toe was er 1 kant van het veld waar telkens de set gewonnen werd, dus was het onze 

taak om daar in de laatste set verandering in te brengen. We hadden moeite met het afmaken 

van de ballen, waardoor de punten telkens eerlijk werden verdeeld. We wilden zo graag, dat 

de frustratie soms de overhand nam. We wilden niet nog een set verliezen vandaag. Het werd 

vechtvolleybal. Alles of niets. Mede dankzij onze geweldige supporters en hun trommel- en 

zangkunsten weten wij deze set nog te winnen. Bedankt!! (Uitslag: 25-22)  

 

Door deze 3-1 overwinning zijn we nog steeds ongeslagen in eigen huis. Dat willen we graag 

zo houden en daarom nodigen wij jullie uit om komende zaterdag weer naar de sporthal te 

komen. We spelen dan om 16:45 tegen S.V.I. DS 2. Koning VS Koning: dat wil je toch niet 

missen? Ook dan gaan we er alles aan doen om de punten in IJsselmuiden te houden en als 

winterkampioen de winterstop in te gaan. Kun je er nou echt geen genoeg van krijgen? Kom 

dan gerust komende donderdag naar Westenholte. Daar spelen we in de tweede ronde van de 

beker tegen VV Voorsterslag DS 1 (21:00 uur). Tot snel! 
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