
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 komt 
tekort in eigen huis. 
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Het vorige weekend hadden we onnodig verloren in eigen huis, dus zaterdag 

moesten we winnen. Dalvo stond op het programma, een team waar we vorige 

jaar ook tegen gespeeld hadden. We wisten wat we konden verwachten en de 

prognose was 3-1 voor ons. Volle moed de wedstrijd in!  

 

De eerste set begonnen we met de Rinske, Judith, Anneloes, Sanne dB, Mara en Sanne 

K. De start ging erg stroef. De pass kwam niet aan en de aanval werd niet afgemaakt. 

Veel eigen fouten, terwijl Dalvo die niet maakte. Als snel kwamen we op een forse 

achterstand. Janneke kwam erin voor Rinske. Judith kwam nog wel toe aan een serve-

serie die het verschil in punten iets kleiner heeft gemaakt, maar helaas was het niet 

genoeg.  

 

Tweede set bleef dezelfde opstelling staan. Nieuwe set nieuwe kansen. Helaas verliep 

deze set net als de eerste set. Nienke T kwam erin voor Sanne dB, zij pakte dit erg goed 

op en scoorde een paar punten achter elkaar. Ook Janneke kwam erachteraan met een 

goede serve-serie. Helaas was Dalvo weer te sterk en ging deze set WEDEROM naar 

Dalvo. 

 

Derde set begonnen we anders. Rinske kwam er weer in als spelverdeler, Lonneke kwam 

erin voor Judith en Joanne voor Anneloes. De rest bleef staan. Het spel was nog steeds 

niet goed genoeg en Judith kwam halverwege de set weer het veld in. Op het eind leek 

de overwinning voor Dalvo te zijn. Mara had een serve-serie, waar Dalvo niet op tijd op 

wist te reageren. De ballen die terugkwamen werden snel afgemaakt door Judith en 

Nienke T. Deze set wisten we te winnen met 25-23.  

 

De vierde set hadden we weer volle hoop, op naar een vijf-setter! Sanne dB kwam er 

weer in voor Nienke T en Janneke voor Rinske. Dalvo begon deze set weer scherp met 

een goede serve-serie aan hun kant. Wij hadden hier moeite mee in de pass. Ook de 

aanval werd niet afgemaakt, waardoor Dalvo al snel op voorsprong kwam. Aan het eind 

van de set kwam Janneke er nog in voor Rinske, maar helaas verloren we deze set ook.  

 

Dalvo ging er met een 1-3 overwinning vandoor. Het was een wedstrijd om snel te 

vergeten. Volgende week spelen we uit tegen Rouveen DS 1, hopen op beter resultaat! 

Die week daarop, 17 november, spelen we thuis tegen S.V.I. DS 2. We hopen jullie dan 

allemaal weer te zien in de Oosterholthoeve. 

 

 Mara Schilder 


