
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Set-Up DS 1 wint overtuigend in Nieuwleusen. 
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Vandaag mochten we het opnemen tegen Flash Nieuwleusen dames 3, de 

hekkensluiter van de competitie. Dat zegt niet zo veel; de vorige wedstrijd tegen hen 

was een lastige, waarin we zelfs een puntje hebben laten liggen. Dat zou ons 

vandaag niet gebeuren!  

 

De opdracht van de coach was helder: Eigen spel spelen, eigen dingen goed doen en een 

feestje bouwen. Zogezegd, zo gedaan. De eerste set startten we scherp. We hadden 

servicedruk, de passes lagen goed, blokkerend zaten we er lekker bij en ook aanvallend 

maakten we de puntjes. We wonnen de set met 25-14.  

 

Ondanks de waarschuwing dat we set 2 opnieuw 

scherp moesten starten en niet verslappen, lukte ons 

dit niet. We keken al snel tegen een achterstand aan 

door een goede serviceserie van de tegenstander. We 

maakten te veel eigen fouten. Na wat wissels en time-

outs aan onze kant lukte het ons om dit toch nog om 

te draaien. Verdedigend haalden we alles van de vloer 

en we wisten bij de tegenstander de gaatjes te 

vinden: 25-22 winst.  

 

De derde set begonnen we weer scherp. Door veel servicedruk liepen we al snel uit. In de 

verdediging werd hard gewerkt, de spelverdeler kon alle opties bedienen en aanvallend werden 

mooie ballen gescoord. We wonnen de set ruim met 25-14.  

 

De vierde set was een kopie van de derde. We hebben Nieuwleusen niet meer dichtbij laten 

komen en wonnen met 25-15.   

 

Een heerlijke 4-0 winst, waarin we goed ons eigen spel hebben kunnen spelen! 

De feestvreugde werd nog groter toen we na de wedstrijd zagen dat onze directe concurrent, 

Coevorden, 2 punten heeft laten liggen (Voorsterslag, bedankt!). Hierdoor hebben we onze 

koppositie versterkt! Nog 2 wedstrijden te gaan, waarvan de eerste volgende week zaterdag, 

1 april om 13:00 tegen SVI in Zwolle Zuid. Koning VS Koning, dat wil je niet missen.  

Iedereen van harte welkom!   

 

 Judith Hollander 


