
NED-RWA (3-2), 5 november 2022 

We moesten vandaag aantreden tegen Rwanda. De ploeg van Rwanda heeft afgelopen jaren veel 
progressie geboekt. Dat hadden we al gezien gisteren toen ze tegen Oekraïne speelden.  

De eerste set liep bijzonder stroef. De meegekregen opdrachten konden slecht uitgevoerd worden. 
Daardoor kwamen we niet in ons eigen spel. We verloren de set met 20-25.  

Dat moest anders in de tweede set en dat lukte! We gingen steeds beter volleyballen! De passing 
was boven de 60% goed, waardoor de setters uit harte lust konden verdelen, wat ze dan ook goed 
deden. We konden niet voorkomen dat Rwanda voor kwam met 14-19. Door te blijven geloven in ons 
eigen spel en onze afspraken kwamen we langszij en gingen we erop en erover. Deze set werd 
gewonnen met 25-20. 

Het begin van de derde set was een kopie van de tweede. We kwamen weer achter maar op de stand 
16-19 was er weer een ommekeer. Met name door Yves, die deze fase met veel bravoure goed 
speelde, kwamen we punt voor punt terug en wonnen de set met de 25-22. 

De vierde set verliep als set 2 en 3, maar was verre weg van saai! Met hele mooie rally’s van beide 
teams. De dubbele wissel met Ward en Edwin leverden ons ook deze set punten op. Een wissel die 
we vaker toepassen en steeds beter gaat draaien. Maar Rwanda gaf zich niet zomaar gewonnen. Met 
veel strijd aan beiden kanten won Rwanda de set met 23-25.  

Door naar de beslissende vijfde set. In het verleden hebben we deze vaak verloren. Maar dit keer 
niet!!!! Met de lichte voorsprong 8-6 wisselden we van speelveld. We hebben deze voorsprong niet 
meer afgegeven, met een serve-ace van Tobias werd de wedstrijd gewonnen met setstand 15-11.  

Een 3-2 overwinning voor Nederland! Met veel vertrouwen kijken we uit naar de wedstrijd van 
morgen. Om 15.30 uur spelen we onze laatste poulewedstrijd tegen Oekraïne. Uiteraard ook weer te 
volgen via de livestream. 

 

 


