
Wedstrijdverslag VoCASA DS1 vs Prima Donna Kaas Huizen DS1 

 

En weer een yes! Net voor de kerstvakantie weten we te stunten tegen de koploper! Een 

bijna twee uur durende wedstrijd, welke het eindresultaat meer dan waard is. We gingen van 

start met Zoë Korstanje als libero, een rol die zij in Apeldoorn al eerder eer heeft aangedaan, 

ivm een herstellende Angelique Verheul. Gevolgd door, Precious Koppenhol, Mira Innemee 

(die zich er niet van bewust was dat ze Groningse roots heeft), Danique Lambert, Lizzy 

Koole, Marleen Veldhuis en onze setter Kendall Willems. Een groep meiden, inclusief de 

bank, die maar al te goed weten dat het dit seizoen niet vanzelf gaat, maar elke keer weer 

strijdlust weten te laten zien. Zo ook deze wedstrijd tegen de koploper in de Topdivisie. 

  

De eerste set begonnen we sterk, kwamen onze afspraken na en hadden plezier. VoCASA 

maakte veel fouten in de aanval, waardoor zij niet lekker in hun spel kwamen. Al snel kwam 

PDK op een voorsprong die we niet meer weg hebben gegeven. 25-20 mee naar Huizen!  

In de tweede set is VoCASA goed teruggekomen. We werden met hun service meer onder 

druk gezet en begonnen deze set met een achterstand die we niet meer in hebben kunnen 

halen. De set ging met een overtuigende score van 25-18 naar Nijmegen. Maar we gaven 

niet op! In de derde set hebben we ons weer wat herpakt en hebben wij weer voor gestaan. 

Weinig servicefouten, sterke blokpunten en onze scorende middens waren zeer op dreef! 

Maar net iets te laat om de set nog naar onze kant te trekken. Dan wat niemand had 

verwacht, de vierde set. En hier wordt pas echt duidelijk dat wij als team gegroeid zijn en 

ook als team blijven spelen in moeilijke wedstrijden. Het vertrouwen in onszelf is gegroeid na 

de 3-0 winst van afgelopen week en dat straalt eraf. In de vierde set begonnen we met een 

8-4 voorsprong op de Nijmeegse dames, dit werd 16-13, 21-19 en ja hoor.. 25-22 voor de 

kaasmeisjes! We zijn nog in de race!  

 

En wat voor race, want we waren niet meer te stoppen, onze aanvallers hebben keihard 

gewerkt en veel directe punten gescoord, dankzij een pass die voortreffelijk ging deze 

wedstrijd. Een kant wissel met de punten in ons voordeel kon het pas echt niet meer stuk. 

Gaan we die koplopers dan echt pakken vandaag? Yes! En hoe! 15-7 is de eindstand van 

deze spannende vijfsetter! Dat betekent een 3-2 winst voor de dames uit Huizen en een 

heerlijk begin van onze kerstvakantie!  

 

Trouwe supporters bedankt voor het aanmoedigen! Ook Carla Mulli via het langst durende 

facetime gesprek ooit! We denken aan je, maar je komt zoveel sterker terug!  

 

Iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2020 gewenst!  

 

De Kaasmeisjes 


