Prima Donna Kaas Huizen Dames 1 strijdend ten onder in Assen
Daar was hij dan, de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen; Koffievoordeel.nl/SudosaDesto vs. Prima Donna Kaas Huizen DS 1. Helaas een heel andere start dan welke wij voor
ogen hadden. Natuurlijk is het überhaupt spannend om een seizoen in te gaan met twee mid
spelers, maar het is net even wat extra spannend als een van deze speelsters de donderdag
ervoor haar pink breekt. Onze nieuwe ‘cyborg midden’ Lizzy Koole ligt er in ieder geval vijf
weken uit, waardoor wij als team creatief moeten zijn! Na een flinke nadenk sessie kwam
onze trainer met de oplossing. Precious Koppenhol op de mid positie en Melany Arends op
de diagonaal. Roeien met de riemen die we hebben! Bij deze gelijk complimenten voor hoe
Precious dit heeft opgepakt zo net voor de wedstrijd!
Het eerste fluitsignaal was daar en de wedstrijd ging van start. In de eerste set waren we
nog zoekende en hebben we het vooral af laten weten op onze servicedruk. We wisten onze
kansen niet genoeg te benutten aan de buitenkanten en hebben weinig directe punten
gescoord. De tegenpartij liet het qua service ook wat afweten, waardoor we nog goed in de
wedstrijd zijn gebleven. Uiteindelijk trok Sudosa - Desto aan het langste eind met 25-20.
Herkansing in de tweede set! De neuzen stonden weer dezelfde kant op en de opdracht om
nu minder fouten te maken hebben we goed in onze oren geknoopt. We hebben deze set
misschien aanvallend niet het verschil gemaakt, maar we hebben wel een enorme vechtlust
laten zien! Hiervoor zijn we beloond en hebben we de set naar onze kant getrokken met een
score van 25-18.
Klaar om het harde werken voort te zetten in de derde set. Weer veel servicefouten van
beide kanten, waardoor het voor de passers best een saaie wedstrijd is geweest af en toe.
In deze set hebben we nog aardig wat ballen weten te scoren vanaf de buitenkanten en
heeft ook Precious gescoord! (Lizzy pas op, haha). Wat deze wedstrijd wel goed duidelijk
was, was dat Sudosa-Desto aanvallend sterker is dan wij in de fase van het seizoen. Vooral
de scherpe ballen welke voor het blok langs geslagen werden hadden wij geen antwoord op.
Met 25-19 hebben ze de derde set binnengesleept.
In de vierde set hebben we onszelf nog van een goede kant laten zien, maar wist SudosaDesto opnieuw de set te winnen met 25-22.
Een felbevochten strijd waar misschien wel een 5 setter in gezeten had. Maar we kijken
verder naar de volgende match in ons programma. Deze zaterdag is het tijd voor de eerste
thuiswedstrijd van het seizoen tegen Voltena.. Om 15.30 staan wij er klaar voor, hopelijk met
jullie allen op de tribune!
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