
Wedstrijdverslag Pharmafilter US Dames 1 vs Prima Donna Kaas Huizen Dames 1 

 

Met de winst tegen Orion nog in onze achterhoofden en 3 weken trainen hadden we gehoopt 

meer uit deze wedstrijd te halen. Hoewel we het op papier beter lijken te hebben gedaan, 

hebben we toch de winst aan onze neus voorbij laten gaan. De eerste set begonnen we 

sterk, met een goede service en onze aanvallers wisten veel directe punten te scoren. US 

kreeg niet de kans om in te lopen en al snel stonden we 21-11 voor. Dit mochten we niet 

meer uit handen geven en de eerste set ging met 25-13 mee naar Huizen.  

Een mooi begin zul je denken, maar de rollen werden al snel omgedraaid. Huizen DS1 was 

deze set minder scherp en we hebben de gehele set achter US aangerend. Onze service en 

aanval zwakte af, waar US juist opbloeide. Dit hebben we helaas niet recht kunnen trekken 

en US ging er met een stand van 21-25 mee vandoor.  

Extra gebrand om de derde set te beginnen dus! Dit werd een uitvergrote kopie van de 

tweede set. Bij ons veranderde er niets en US wist de servicedruk op ons hoog te houden. 

Er ontstonden hier en daar twijfel momenten waardoor wij niet optimaal gebruik hebben 

kunnen maken van onze aanvallers en niet goed wisten te anticiperen op de aanvallers van 

de tegenpartij. Ook de derde set bleef hiermee in Amsterdam met 25-23.  

Het leek alsof in de vierde set bij iedereen de knop om ging. We gingen het toch niet laten 

gebeuren? De eerste set winnen en er dan 3-1 af? Gelukkig niet! Met een voorsprong van 8-

1 voor ons en weer wat service series knokten we ons terug in de wedstrijd. Tussenstand 

16-6 en eindstand 25-13 voor ons! Maar… de laatste set. De set waarin alles net even een 

stukje sneller op de rit moet, hebben we het scorend af laten weten. Met een voorsprong van 

8-7 voor US tijdens de kant wissel wisten we dat er meer nodig zou zijn. Dit hebben we 

helaas niet waar kunnen maken. Met een eindstand van 15-13 voor US wisten zij de 

wedstrijd positief af te sluiten en gingen wij met 1 punt weer richting Huizen.  

 

We geven niet op! Hoewel aankomende zaterdag geen makkelijke pot gaat worden tegen de 

bekerfinalisten uit Capelle, zetten we alles op alles om er een goede wedstrijd van te maken!  

 


