Wedstrijdverslag Prima Donna Kaas Huizen D1 - IMS/Voltena DS1
De eerste thuiswedstrijd van het seizoen hebben we gelijk de volledige speeltijd gebruikt.
Een wedstrijd waarbij we alles uit de contributie hebben gehaald, maar onszelf niet beloond
hebben met de overwinning.
Tijdens de warming-up zat de sfeer er goed in, er werd netjes gespeeld en de speelsters van
PDK Huizen DS1, inclusief Ilse Veerman en Jessica van Schaik uit DS2 (bedankt meiden)
waren er helemaal klaar voor. Helaas blijkt dat we nog te lang nodig hebben om in de
wedstrijd te komen, waardoor we in het begin van de set onnodige fouten maken en
IMS/Voltena de winst binnen sleept. Iets wat in onze wedstrijden tot nu toe veel is
voorgekomen en waar we na de wedstrijd goed over gesproken is. Dit moet de volgende
wedstrijden anders! De eerste set is na een flinke strijd, maar een hoger scoringspercentage
van de tegenstander met 25-18 naar Voltena gegaan.
Maar we hebben deze wedstrijd ook weer heel veel mooie dingen laten zien! Zo zaten wij de
tweede wedstrijd al veel beter in het spel en ging langzaamaan de foutenlast omlaag. De
service werd iets beter, maar de middens aan de overkant bleken wij gaan antwoord op te
hebben. Er werd gevarieerd geslagen naar beide hoeken en de ballen belanden daarnaast
ook nog hoog in het achterveld. Iets waar wij voor de return absoluut op moeten gaan
trainen. Weer heeft Voltena de set naar zichzelf toe getrokken met een stand van 25-23. We
komen in de buurt!
Dan de derde set. Hierin wordt gelijk duidelijk hoe belangrijk het is als wij onze service op
orde hebben en deze steady houden. Mira Innemee heeft bijvoorbeeld een heerlijke serie
neergezet! Zo maken we een aantal punten op rij en is de sfeer in het veld een feestje. Wat
resulteert in een meer ontspannen spel en meer power aan het net. Deze set hebben we na
een beste achterstand gewonnen met 25-23. Wat gelijk kansen beloofd voor de vierde set!
Het is weer een wedstrijd en alles is mogelijk. Ook in deze set laten we merken dat onze
service een belangrijk wapen is. Precious Koppenhol serveert een paar mooie ballen achter
elkaar en samen met de andere aanvallers weet ze meer directe punten te scoren. Er wordt
met lef gespeeld. Aan de overkant staan meiden die wel magneten in hun armen en de bal
lijken te hebben, want de verdediging heeft super veel ballen van de grond gehouden. Deze
set waren wij wel de betere met een een score van 25-14!
We hebben onszelf beloond met een 5e set en de kans op winst… zou je denken.. Maar
niets is minder waar. Aan het begin van de set stonden we voor met 7-3, dit zouden we niet
meer weg mogen geven. Helaas hebben we onze consistentie van de derde en de vierde
set niet door kunnen trekken. Een toename van persoonlijke fouten en afnemende power
aan het net, in combinatie met geweldige verdediging van de tegenpartij is de set met 15-11
naar Voltena gegaan.
We hebben een puntje gepakt, hard gewerkt, maar het wordt tijd voor een beloning! Die we
volgende week hopen te pakken tegen het tweede damesteam van Alterno. Wederom een
thuiswedstrijd, dus schreeuw ons naar die overwinning! Aan het eind van ieder verslag willen
we graag de vele vrijwilligers rondom onze wedstrijden bedanken. Deze week de ballenkids,
zonder hen kunnen (en mogen) wij onze wedstrijden nl niet spelen. Top mannen !!!!

