
Yes! Eindelijk een dik verdiende winst voor ons! Afgelopen zaterdag namen wij het op tegen 

Sliedrecht Sport DS 2. Na de vorige wedstrijd tegen SV Dynamo Apeldoorn DS 1, waar wij 

een setje gepakt hebben, is het vertrouwen in onszelf weer gegroeid. Hier hadden we mooi 

spel laten zien en de setstanden lagen dicht bij elkaar. Dit liet ons zien dat we prima in staat 

zijn om wedstrijden te winnen in de Top Divisie. Deze zaterdag waren we dan ook 

vastbesloten om te laten zien dat wij hier thuis horen. Dit resulteerde in eindelijk een 

wedstrijd waarin we onszelf beloond hebben met een 3-0 winst!  

 

Om 15.30 werd de eerste bal geserveerd en voordat we het wisten stonden we op een 16-5 

voorsprong. Deze set hebben we zelfs 21-7 voor gestaan. Sliedrecht had moeite met onze 

service en kwam passend minder goed uit de verf. Daarnaast hadden wij met ons blok 

antwoord op hun aanvallers. Toch hebben we de tegenstander aan het einde van de set nog 

onnodig terug laten komen. We werden voorzichtig en wisten geen directe punten gescoord. 

De kaasmeisjes van de wedstrijden hiervoor lieten zich weer even zien. Zoë Korstanje werd 

er ingewisseld voor de versterking van de passlijn en uiteindelijk werd de set met een 

killblock van Melany Arends alsnog binnen gesleept met een stand van 25-18. 

 

In de tweede set proefde Sliedrecht dat er een kans was na het terugkomen in de eerste set. 

Dit resulteerde in een minder grote voorsprong voor ons in deze set. Toch hebben we de 

hele wedstrijd onze voorsprong weten te houden. Mede doordat wij in 3 sets, maar 1 

servicefout gemaakt hebben! Hiermee hebben wij ze onder druk weten te houden, waardoor 

ze de vloer aan onze kant van het veld minder vaak hebben weten te vinden. Ook de tweede 

set werd binnen gesleept, met een stand van 25-19. 

 

Ondertussen weten we hoe belangrijk onze strijdlust is en ook dat we dit de hele wedstrijd 

vol moeten houden. Dit mogen we niet meer uit handen geven. Iedereen was gebrand om te 

vinden, de energie was goed, de bank heeft haar zangkunsten weer goed laten klinken in de 

ArenA van de kaasmeisjes. En de langverwachte 3-0 winst is binnen met een laatste 

setwinst van 25-17.  

We zijn trots op de ontwikkelingen die ons team meemaakt en we maken ons vol goede 

moed op tegen de dames van VoCASA in Nijmegen aanstaande zaterdag. Aangezien we 

(bijna) de enigste zijn die aankomend weekend spelen, kan iedereen ons helpen om naar de 

overwinning te juichen! 17.00 in de VoCASA hal. Mochten jullie het door een bizarre reden 

niet redden om er te zijn, dan willen wij jullie allemaal, ook onze staf, alvast hele fijne 

feestdagen wensen!  

 

Happy Hollidays! Tot het tweede deel van dit seizoen!  

 

Melany Arends  


