
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Volle buit Set-Up DS 1 door 
strijdlust en teamspirit. 
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Na een korte winterstop, mochten we de zaal weer in. Gelijk vanaf het begin hebben 

we hard getraind om alle kerstkilo’s en oliebollen kwijt te raken.  Helaas raakte 

tijdens een oefenpotje afgelopen dinsdag onze diagonaal Alette geblesseerd en als 

kers op de taart kreeg onze spelverdeler de griep te pakken. 3 speelsters en een 

coach afwezig voor de eerste wedstrijd van 2023 was voor ons genoeg reden om de 

wedstrijd te verplaatsen. Helaas ging de tegenstander hier niet in mee. Het tekort 

aan medeleven, maakte ons extra gebrand om deze wedstrijd te winnen.   

 

Afgelopen zaterdag gingen we dus met volle strijdlust 

naar Zwolle om het op te nemen tegen C.S.V. DS 2, de 

nummer 6 in de competitie. Gelukkig heeft onze coach 

op het laatste moment nog een coach en speelster 

binnen de vereniging kunnen regelen. 

 

De eerste set ging gelijk op. Aan beide kanten werd er veel 

verdedigd, wat maakte dat er veel mooie lange rally’s 

waren. Halverwege de eerste set liepen wij uit, onder 

anderen door goede service druk. We winnen de set met 

25-18 

 

De tweede set wisten we even niet waar we het zoeken moesten. Dit keer was de servicedruk 

vanuit de tegenstander hoog, waardoor we op een gegeven moment op een achterstand van 

12-4 aankeken. Onder anderen door een time out van de coach waarin we scherp werden 

gezet, door een goede serviceserie van Judith en door de vechtlust van het team, wisten we 

terug te komen tot een stand van 15-15. Vanaf dit punt liepen we gelijk op. Doordat we als 

team er volledig voor gingen trokken wij aan het langste eind met een eindstand van 25-23. 

 

Ondanks dat we de tweede set vanuit zo’n grote achterstand toch hebben gewonnen, 

begonnen we de derde set helaas weer moeizaam. We liepen redelijk gelijk op, maar CSV 

stond elke keer net een paar punten voor. Stapje voor stapje hebben we ons als team weer 

teruggevochten. In deze set werd ook weer veel verdedigd en was er weinig service fout door 

beide teams. Om en om scoorden we de punten. Omdat de wedstrijd al niet spannend genoeg 

was, gingen we vanaf de 25-25 nog even door. Voor elk punt werd gevochten, waardoor wij 

uiteindelijk aan het langste eind trokken met een score van 29-27. 

 

3 sets gewonnen, nog 1 te gaan. De vierde set was vergelijkbaar met de 1e set. We liepen 

redelijk gelijk op, maar trokken halverwege de set een eindsprint naar een score van 25-19. 

 

5 punten in de pocket! En hoe…. Volleyballend was het niet onze mooiste wedstrijd om te zien, 

maar door de strijdlust en teamspirit wisten we aan het langste eind te trekken. Dat heeft 

uiteindelijk het verschil gemaakt. We willen de coach en extra speelster bedanken! 

  

Aankomende zaterdag spelen we om 16:45 thuis tegen Voorsterslag DS 1. Tot dan! 

 
Joanne Klooster 


