
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 snel uitgebekerd. 
 

 
D.d. 17-10-2018 

Uitslag: 3-2 

 

Betech Olhaco Dames 2 was de tegenstander in de eerste ronde van de beker. Dit team 

speelt, net als wij, ook in de promotieklasse. Op papier zou dit dus een spannende 

wedstrijd worden. Een wedstrijd spelen op woensdagavond is niet wat we gewend zijn 

om te doen, maar toch gingen we vol vertrouwen richting Hoogeveen. 

 

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

Kalter. We begonnen de eerste set heel rommelig. We maakten te veel eigen fouten, 

waardoor we niet in ons ritme konden komen. Sijvert besloot een aantal wissels in het 

veld te brengen en dat pakte goed uit. Nieuwe energie in het veld wat resulteerde in 

mooie langere rally’s. Helaas was de set daarna al snel afgelopen, omdat we Olhaco al 

veel te ver uit hadden laten lopen. Setstand: 25-14. 

 

In de eerste set hadden we laten zien dat we niet kansloos waren, dus gingen we weer 

vol goede moed de tweede set in. Helaas zagen we hier hetzelfde beeld als in de eerste 

set en ook deze set verloren we met 25-15.  

 

In de competitiewedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben dit seizoen, hebben we 

veel beter volleybal laten zien dan wat we tot nu toe in deze wedstrijd hebben laten zien. 

Het zit er dus wel in, maar nu moeten we het nog laten zien. We waren erop gebrand om 

deze set te pakken, want no way dat wij helemaal naar Hoogeveen zijn gegaan op een 

woensdagavond om na 3 verloren sets alweer naar huis te kunnen. Iedereen voelde dat 

het nu alles of niets was en we gingen er vol in. Het werd een spannende set, waarin het 

steeds gelijk opging. Wij waren deze set toch net iets sterker dan Olhaco en wonnen 

deze set dan ook met 22-25. 

 

2-1 op het scorebord en dus hebben we nog steeds kans om te winnen. Na de gewonnen 

derde set weten we dat we kunnen winnen. Helaas hadden we deze wedstrijd ook 

gemerkt dat we het echt alleen moesten doen, want op de scheidsrechter hoefden we 

niet te rekenen. We stonden bij 23-18 op een redelijk grote achterstand, maar niets is 

onmogelijk. Gelukkig waren we, mede door de fouten van de scheidsrechter, nog meer 

gebrand om deze set te winnen. Iedereen was aan het vechten voor elk punt en dat werd 

dan ook uitbundig gevierd. Met een kil block van Sanne Kalter en een kil block van 

Nienke Tennekes liepen weer een aantal punten in op Olhaco. Op 24-24 was het Lonneke 

die de set mocht afmaken met 2 mooie aanvallen.  

Setstand: 24-26. 

 

De 5e set begonnen we zoals we de 4e set hadden afgesloten, met veel agressie. 

Misschien hadden we toch te veel energie geleverd in de 4e set, want na een aantal 

punten van de tegenstander lieten wij de koppen wat hangen. Met een time-out en een 

aantal wissels hoopten we het spel weer op te kunnen pakken, maar dat lukte helaas 

niet. We verloren deze set met 15-9, waardoor we na 1 wedstrijd al zijn uitgeschakeld in 

het bekertoernooi. Niet getreurd, nu kunnen we ons vol focussen op de competitie! 

 

27 oktober spelen wij thuis tegen v.c. Joure DS1 om 16:45 uur. Wij hopen jullie dan 

allemaal te zien in de Oosterholthoeve.` 

  
Janneke Steen Redeker 


