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Eindelijk was het zover, de bekerwedstrijd tegen derde divisionist AVC Akkrum. Zij 

staan momenteel tweede in hun eigen competitie dus voor ons een mooie 

graadmeter of wij konden tippen aan het niveau van de derde divisie.  

 

We kregen de opdracht mee er onbevangen in te gaan, zij moesten zich bewijzen dus aan ons 

de taak om druk te zetten. Dit lukte de eerste set we hadden al gauw een mooie voorsprong 

staan. Onze verdediging stond goed, aanvallend kwamen we goed uit de voeten en we 

leverden goede service druk. Tegen het einde van set trokken we toch aan het kortste eind en 

verloren we met 26-24. 

 

Ondanks dit verlies in de eerste set hadden we wel het gevoel dat hier meer te halen viel. De 

tweede set begonnen we echter niet scherp genoeg en al snel keken we tegen een flinke 

achterstand aan. De diagonaal en midden van Akkrum wisten de hoeken van het veld goed te 

vinden wat resulteerde in 25-16 verlies, snel vergeten en op naar de derde set. 

 

Om nog in de race te blijven voor de beker gaf onze coach Harald 

aan om in de derde set voor de volle 120% te gaan en met 

overtuiging te spelen. Dit lukte we startte weer scherp, 

verdedigend pakten we veel en aan enthousiasme was geen 

gebrek. Halverwege de set pakten we de voorsprong die we niet 

meer weggaven 25-21 winst! 

 

2-1 in sets en ondanks dat het inmiddels al kwart over tien s 

’avonds was, hadden wij nog wel zin om die vijfde set eruit te 

slepen. Vol goede moed begonnen we dan ook aan de vierde set. 

Toch ontbrak het aan scherpte en keken we al snel tegen een 

ruime achterstand aan van zeven punten. We wisten tegen het 

einde van de set weer aansluiting te vinden en waren gebrand om 

deze set te pakken. We pakten verdedigend veel, de blokkering 

kon meer de aansluiting vinden en aanvallend kwamen we er ook 

steeds meer door. Het werd spannend aan het einde maar helaas 

konden we het niet afmaken. 25-22 verlies. 

 

3-1 verloren en uit de bekercompetitie. Het was een leerzame wedstrijd waarin we zeker 

kansen hebben gehad maar niet volledig ons eigen spel hebben kunnen spelen. We hebben het 

niveau van de derde divisie even kunnen proeven en dat viel zeker niet tegen :) 

 

Lang kunnen we er niet om rouwen want a.s. zaterdag staat alweer de volgende wedstrijd op 

het programma, dan nemen we het op tegen de ervaren dames uit Rouveen. Wie weet tot dan 

en anders zien we jullie volgende week zaterdag 4 februari weer thuis op de tribunes! 
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