
Wedstrijdverslag PDK Huizen - Pharmafilter US 

 

Deze week stond Pharmafilter US op het programma bij PDK DS 1. Een wedstrijd die heel 

anders af het kunnen lopen dan de uitslag zoals deze nu bekend is. Een 3-0 overwinning 

had namelijk prima gekund! De eerste set kwamen wij moeilijk op gang. De eerste paar 

punten gingen naar de kant van US en even leek het erop dat wij terug zouden vallen in ons 

oude patroon en de vechtlust zouden verliezen. Maar door service druk omhoog en de 

foutenlast omlaag te brengen zijn wij teruggekomen van onze achterstand en hebben wij de 

set met 25-19 gewonnen!  

De tweede set begonnen wij ijzersterk en zijn we weer onwijs blij met Lizzy Koole en haar 

skills aan het net! De hele set staken wij met kop en schouders boven US uit, totdat boven 

de 20 onze foutenlast weer begon toe te nemen. Er werden geen directe punten gemaakt en 

de service werd minder consistent. US heeft hier goed gebruik van gemaakt en speelde 

zichzelf terug in de wedstrijd. Na een 16-8 voorsprong, hebben we nipt weten te winnen met 

25-21.  

Zou dit dan onze welverdiende 3-0 winst worden? Dat hoopten we allemaal, maar helaas. 

Door US in de wedstrijd te laten komen in het einde van de tweede set, hebben wij het 

onszelf de derde set onnodig moeilijk gemaakt. De derde set begonnen wij met een 

achterstand, welke wel steeds kleiner werd. Uiteindelijk werd het 21-20 voor ons, maar 

helaas is het geluk naar de andere kant van het net verschoven. Door weer veel persoonlijke 

fouten te maken hebben wij onszelf deze set tekort gedaan en is US er met 23-25 als set 

winnaar uitgekomen.  

Dan naar die 3-1! Not.. Wat er met ons gebeurde weten wij zelf ook niet goed. De veerkracht 

om terug te komen na verlies moeten wij onszelf beter aanleren, tactischer leren spelen en 

onszelf belonen voor de inzet die wij elke week tonen. Door met name veel servicefouten en 

lakser te worden in onze afspraken heeft US de wedstrijd uiteindelijk gewonnen met 3-2. 

Een punt hebben wij sowieso meegepakt, maar dit smaakte naar meer en dat voelde 

iedereen.  

 

Wat wij meepakken naar volgende week is de positiviteit van de eerste twee sets! Met 

goede moed richting Capelle aan den Ijsel volgende week, 17:00!  

 

 

Melany Arends D1 

 

 

Zoals gebruikelijk ook aan het slot van dit wedstrijdverslag een vrijwilliger “in het zonnetje” 

We zijn erg blij dat er steeds meer mensen dichtbij het team rondom de wedstrijden willen 

helpen. Eerder hebben we Marcel Koole en Raymond Tahalele (e-score) en Cedric Willems 

(begeleiding ballenkids) voorgesteld. 

Vandaag een bekend gezicht in de hal nl Jannie de Bont. Ja idd de moeder van … 

Jannie zal bij de thuiswedstrijden zorgen voor het bijhouden van de punten zodat de 

scheidsrechters en ook het publiek het verloop optimaal kunnen volgen. We gaan er vanuit 

dat Jannie nog vaak dit seizoen setstanden zoals op de foto kan laten zien 😊   

  



 
 

 


