
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 pakt 
volle winst in Emmeloord. 

 

 

D.d. 06-10-2018 

Uitslag: 0 - 4 

 

 
Afgelopen wedstrijd mochten we het opnemen in Emmeloord tegen Vovem’90 D2. Vovem 

staat na 2 wedstrijden onderaan met 1 punt, er konden dus punten behaald worden. 

 

We starten de wedstrijd met Rinske, Judith, Anneloes, Sanne de Bruin, Mara en Sanne 

Kalter in de basis. De eerste set begonnen we goed en kwamen al snel op voorsprong, 

we speelden ons eigen spel en de sfeer in het team was ontspannen. We wonnen de 

eerste set met 17-25 

 

De tweede set werd gestart met dezelfde opstelling, een goede servicedruk en blokkering 

zorgde al snel voor een voorsprong. Joanne werd gewisseld voor Anneloes en Lonneke 

kwam erin voor Judith. Door ons eigen spel te spelen werd deze set gewonnen met 19-25 

 

In de derde set begonnen we goed. We hadden een ruime voorsprong en Sijvert bracht 

er een aantal wissels in. Met deze voorsprong mochten we de set niet meer weg geven, 

Vovem’90 kwam door een goede serves serie nog wel dichtbij. Eindstand 22-25 

 

Er werd met dezelfde opstelling als in de derde set gestart. Wederom speelden we ons 

eigen spel, al rommelden we soms wel wat mee met de tegenstander. Ook het aantal 

eigen fouten liep wat op. Na een time-out en twee wissels speelden we weer mooie 

ballen en kwamen we weer terug in de wedstrijd. Judith sloot deze vierde set en de 

wedstrijd af met een kill block. Eindstand 23-25 

 

Dit was een wedstrijd waar het niet allemaal makkelijk ging. We konden wel ons eigen 

spel laten zien en 5 punten mee naar huis nemen.  

 

17 oktober spelen wij een bekerwedstrijd in Hoogeveen tegen Betech Olhaco DS2 

27 oktober spelen wij weer een wedstrijd thuis tegen V.C. Joure DS1. 

Jullie support is welkom!  

 

Sanne Kalter 


