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Dames 2 draait 
op volle toeren!



Dames 2 draait op volle toeren!
Onder leiding van trainer/coach Gerard de Zwart zijn wij, Dames 2, alweer 
even bezig met de competitie. De selectie van Dames 2 was op papier ruim 
aan het begin van het seizoen. Een mooie mix van jonge talenten en ervaren 
speelsters. Helaas haakten er 4 speelsters af waardoor de bezetting wel wat krap 
is. Gelukkig krijgen we hulp van enkele meiden uit Meisjes A1; Demi, Femke en 
Mabel. Ook spelen Sarah en Yvon uit Dames 1 af en toe mee. Heel erg fijn! 

We draaien lekker en staan ongeslagen op de 2e plek (22 punten uit 5 
wedstrijden). Wel een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer 1, (waar we 
al een keer van hebben gewonnen, dus eigenlijk staan we bovenaan ;-). We zijn 
goed bezig en hopen dit vol te kunnen houden!

Afgelopen maandagavond speelden wij een inhaalwedstrijd tegen VV Utrecht 
10. Helaas konden Veroniek (blessure) en Yvonne (ziek) er niet bij zijn. Yvon uit 
Dames 1 en Femke uit MA1 kwamen ons te hulp. 

We begonnen vrij sterk en enthousiast aan de wedstrijd. Er werd goed bewogen, 
waardoor we veel ballen van de grond wisten te halen. Al gauw stonden we 7-2 
voor. Deze voorsprong gaven we niet weg en wisten de set binnen te halen met 
25-15. 

De tweede set maakten we het wat spannender. De rust van de eerste set was 
even weg toen we een aantal ballen om onze oren kregen. Deze onrust duurde 
gelukkig niet lang. De pass lag weer goed waardoor we lekker konden aanvallen 
en dat gaf weer vertrouwen. Onder luid gejuich van elk punt haalden we de set 
binnen; 25-20. 

De derde set moesten we het wat slimmer aanpakken. Meer variatie in 
de aanval was het advies van Gerard. Dit lukte. En mede door een goede 
servicedruk wist Utrecht geen antwoord meer te geven en konden we de set op 
onze naam schrijven; 25-15.

De vierde set begonnen we goed. Maar naar mate de set vorderde, begon 
Utrecht onze goede aanvalsballen beter te verdedigen. Hier moesten we even 
aan wennen, maar een duidelijke oplossing kwam er niet. De achterstand werd 
te groot om nog in te halen; 18-25. 

Jammer van de laatste set, maar toch weer een mooie overwinning! 

Vandaag spelen we om 11:30 uur tegen Majella 4 en maandagavond a.s. staat er 
een bekerwedstrijd op het programma tegen Majella 3. We zullen zien wat er te 
halen valt ;-)

Hossa!
Patricia, Yvonne, Lisa, Veroniek, Emma, Beata en Tamara



Eindsprint Grote Clubactie 2021
De Grote Clubactie loopt bijna ten einde en met onze jeugdleden maken we ons 
op voor een succesvolle eindsprint. De laatste verkoopdag voor de online loten 
is met een week verlengd. Dat betekent dat je tot en met 30 november hebt om 
de laatste kopers te overtuigen om een online lot te kopen!

Online verkoop verlengd 

tot en met 30 november!



VANDAAG IN ACTIE

Veld 1 Veld 3 Veld 5 Veld 7

Veld 2 Veld 4 Veld 6 Veld 8
TRIBUNE

Tijd Servia Tegenstander Veld Scheidsrechter Teller

09
:1

5 N5 1 Irene N5 1 C3 Tamara (DS2) Ouder N5 1

JC 1 NVC JC 1 6 Lisa (DS2) Ouder JC 1

09
:3

0 MB1 Limes MB 2 3 Heren 4 Ouder MB1

MA 1 Taurus MA 2 4 Heren 4 Ouder MA1

11
:0

0

MB 2 NVC MB 1 5 Martijn (HS3) Ouder MB2

11
:3

0

JB 1 Vives JB 1 2 Wayne (HS1) Ouder JB1

HS 4 Shot HS 5 3 Cees (HS2) MB 1

DS 2 Majella DS 4 4 Jan (HS3) MA 1

16
:3

0

HS 1 Skunk HS 1 1 Bond Dames 2




