
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 verliest 
bij vlagen in vijfsetter. 

 

 

D.d. 10-11-2018 

Uitslag: 3 - 2 

 

Nadat we vorige week jammerlijk ten onder waren gegaan tegen Dalvo, was het 

vandaag zaak om te laten zien dat we wel een aardig balletje kunnen slaan. Met 

deze gedachte zijn we afgereisd naar Staphorst om het daarop te nemen tegen 

Rouveen Dames 1. 

 

Vanaf het begin van de eerste set waren we vastberaden om te winnen. Judith moest 

helaas deze wedstrijd missen. We begonnen met Rinske, Mara, Anneloes, Sanne B, 

Lonneke en Sanne K. Vol goede moed stonden we in het veld en dit was ook te zien aan 

de manier van spelen. Met name de aanval zat er goed in waardoor we de tegenstander 

het aardig lastig konden maken. Dit resulteerde in een 1-0 voorsprong. 

 

Nu we wisten dat we toch nog konden volleyballen waren we van plan dit ook in de 2e 

set door te trekken. Lange tijd gingen beide team gelijk op, al pakte Rouveen richting het 

eind van de set net wat meer punten dan wij. We kwamen nog even dichtbij, maar 

helaas werd de stand 1-1. 

Wetend dat er gewerkt moest worden werd de 3e set gestart. Joanne kwam in het veld 

voor Anneloes om wat nieuwe energie erin te brengen. Ook kwam Nienke erin voor 

Lonneke. Helaas waren we het ritme totaal kwijt en kropen we de hele set achter de 

feiten aan. Ook een paar terug wissels konden het tij niet keren. 2-1 achter. 

 

Enthousiast spelen werd de taak voor de 4e set. Er werd uit volle borst gezongen en 

geschreeuwd. Zelfs het spel werd er beter door. Deze set pakten we weer, en dik ook! 

2-2. 

Set 5. We wisten dat we het konden, en we zouden en moesten winnen. Met 2 time-outs 

en 6 mogelijke wissels moest dit toch lukken. Helaas waren we leeg en konden we weinig 

meer inbrengen tegen Rouveen. 3-2. 

Helaas het 3e verlies van dit seizoen, maar een wedstrijd waarin met vlagen werd 

gespeeld zoals we zelf weten dat we kunnen. 

As zaterdag spelen we om 16:45 in eigen huis tegen S.V.I. Een spannende pot om de 5e 

plaats in de competitie. We hopen jullie te zien. We kunnen alle support goed gebruiken! 

 

 

 

Anneloes ten Brinke 


