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Iedereen die meerdere sporthallen bezocht heeft weet dat ze niet altijd even makkelijk te 

vinden zijn. Dat geldt al helemaal wanneer elke weg richting de hal afgesloten blijkt te zijn! 

Maar dat mag de pret niet drukken en nadat iedereen de hal had gevonden en we de eerste 

peptalk van Ali hadden ontvangen, werd ons laatste driekamp in de voorbereiding gespeeld.  

De eerste wedstrijd mochten wij aantreden tegen het Talentteam van Papendal, waaronder 

onze oud teamgenoot Famke Boonstra. In deze wedstrijd hebben we laten zien wat voor 

team we zijn en hoe positieve energie een stempel kan drukken op hoe er gespeeld wordt. 

Onze servicedruk was goed aanwezig en hiermee wisten we het spel van onze tegenstander 

te ontregelen. Aan de overkant werden meer fouten gemaakt dan aan onze kant, wat al snel 

het resultaat geeft dat je de wedstrijd wint! Bij tegenslagen wisten wij ons eruit te trekken 

door de volgende bal weer als een nieuw punt te benaderen en we hebben de koppen hoog 

gehouden. Wat een nieuwe yel al niet kan doen; Fuifje!  

We hebben drie sets gespeeld, waarvan de laatste tot de 15. Alle drie de sets mochten we 

mee naar huis nemen. Setstanden: 25-22, 25-17 en 15-12. 

 

Dan gelijk door naar de volgende pot tegen Orion dames 1. Een team welke we in de 

competitie ook gaan tegenkomen en dus een goede maatstaf zal zijn voor ons. Deze 

wedstrijd was de sfeer en de energie niet hetzelfde als in de eerste. Er werd niet volle bak 

gegaan voor elke bal en we leken te schrikken van de punten die we tegen kregen. Punten 

werden ook minder uitbundig gevierd. De energie daalde en dit reflecteert gelijk op het spel. 

Er werden meer persoonlijke fouten gemaakt en de servicedruk waren we kwijt. Orion 

speelde duidelijk beter dan het Talentteam en waren meer consequent in hun spel. De 

eerste set trok Orion aan het langste eind met een score van 25-23.  

De tweede set hadden wij het nog steeds moeilijk, maar hebben wij meer vechtlust laten 

zien en duidelijk gemaakt dat hard werken wordt beloond! De set ging met 27-25 terug naar 

Huizen. Om de wedstrijd te beslissen werd er een derde set tot de 15 gespeeld. Dit werd 

een soortgelijke set als de eerste waarin we onze punten niet wisten te scoren. Eindstand 

met 15-10 voor Orion.  

 

Wederom een leerzaam weekend, waarin we hebben kunnen proeven en voelen wat wij als 

team kunnen en ook waar we nog aan moeten werken. Aankomende donderdag spelen wij 

nog een oefenpot in de Huizermaat en aanstaande zaterdag gaat dan eindelijk de competitie 

beginnen. Hopelijk vinden we de sporthal in Assen wel in één keer!  


