
 

 

 

 

Prima Donna Kaas Huizen Dames 1 

Competitie en beker: 

Winst, Winst en helaas ook dubbel verlies  

 

Mag ik eindelijk aan jullie vertellen dat wij onze eerste 3-0 winst hebben binnen gehengeld, 

vergeet ik het wedstrijdverslag te schrijven!  

Maar bij deze: op zaterdag 19 oktober: 3-0 winst voor PDK Huizen in onze eigen Arena! Een 

beloning voor de manier waarop we de week ervoor getraind hebben en hoe we bezig zijn 

geweest met het nakomen van onze afspraken in het veld. We stonden er vanaf punt 1 en 

hebben de vechtlust niet losgelaten. Met setstanden van 25-19, 25-13 en 25,19 hebben wij 

laten zien dat we het in ons hebben om dit seizoen meer van onszelf te kunnen laten zien!  

Meer woorden zijn er eigenlijk niet voor nodig. Er is mooi volleybal gespeeld, er zijn weinig 

fouten gemaakt en hebben onszelf eindelijk terecht gedaan met de winst!  

 

Op naar de bekerwedstrijden !! 

 

Op 26 oktober stonden er dus twee bekerwedstrijden op het programma. Na het analyseren 

van het spel van Halley tegen Dynamo DS2 mochten we aantreden tegen de het 

eerstgenoemde team. Halley komt uit in de tweede divisie en hebben tijdens de eerste 

wedstrijd tegen dynamo laten zien dat ze zeker skills in huis hebben. Ze waren dan ook 

gebrand om van ons een setje mee te pakken! Na onze winst van afgelopen weekend 

hebben we op de een of andere manier meer vertrouwen in onszelf en stonden we er vanaf 

punt 1. We zijn onze eerste wedstrijd gestart met hetzelfde team als vorige week, waar 

alleen Kendall Willems van plek heeft geruild met Sylke Smit. Een leuke wedstrijd voor beide 

teams, waar aan de kant van Huizen ruimte was om iedereen te laten spelen. In de tweede 

set is het nog even spannend geworden en heeft het 2e divisie team laten zien hoe ze de 

vorige rondes doorgekomen zijn. Helaas hield het bekeravontuur voor Halley na deze 

wedstrijd op met de setstanden 25-14, 25-21 en 25,10.  

 

Dan er achteraan de tweede pot tegen Dynamo DS2. Waarvan we wisten dat het een hele 

andere wedstrijd zou worden dan de vorige. Over deze wedstrijd wil ik vooral kwijt dat we 

hier hebben laten zien dat we met vechtlust een heel eind kunnen komen! De eerste set is 

vooral dynamo de kartrekker geweest en hebben wij moeite gehad om te wennen aan het 

andere spel dan de wedstrijd hiervoor. Met 25-19 komt dynamo op een 1-0 voorsprong. 

Dan de tweede set. Een set waarin we die vechtlust enorm hebben laten zien! Met een time-

out op een stand van 8(!)-16 voor dynamo en een ongelukkige val van onze spelverdeelster 

Sylke Smit, wie het veld met een fikse blessure heeft moeten verlaten, leek het voor 

Dynamo een gewonnen strijd. Maar niets was minder waar. We hebben onze kansen benut 

en hebben de set naar onze hand weten te zetten. 27-25 voor ons!  

  



 

 

 

 

In de derde set krijgen we het zwaar, onze meest scorende aanvaller Mira Innemee moet 

met ook een knieblessure het veld verlaten en we staan met een geheel andere opstelling te 

spelen. Dan nog lukt het ons om hier en daar weerstand te bieden tegen de een team met 

drie speelsters die uit de eredivisie komen. In deze en de laatste set blijkt dat wij hier geen 

antwoord op hebben en worden beide sets naar de kant van dynamo getrokken met de 

setstanden 25-19 en 25-20.  

 

Dit betekent voor ons het einde van het bekeravontuur, maar absoluut weer een overwinning 

rijker! We hebben ondanks de blessures van belangrijkste speelsters weerstand kunnen 

blijven bieden en zelfs een set kunnen pakken. Er staat geen misselijk team bij 

Dynamo,.maar de opmerking van de coach van Dynamo in het lokale suffertje in Apeldoorn 

dat “Huizen niets in te brengen had” is redelijk misplaats. Dan had Dynamo er niet ruim twee 

uur !!! over hoeven doen om ons te verslaan   

Wij maken ons weer op voor de volgende competitiewedstrijd volgende week zaterdag om 

18.00 in Doetinchem! 

 

Supporters, bedankt voor de aanmoedigingen en het meereizen naar Apeldoorn!  


