
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 haalt weer 
eigen niveau en wint in eigen huis. 

 

D.d. 17-11-2018 

Uitslag: 3 - 1 

 

Na het nipte verlies van afgelopen week op Rouveen en de matige 

thuiswedstrijden hiervoor, was Set Up gebrand deze wedstrijd te winnen. 

SVI dames 2 was de tegenstander vandaag en stond één plek onder ons. 

De prognose was 3-1 voor ons, dus het werd tijd dit waar te maken.   

 

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

Kalter. Het doel was snel te spelen en veel te variëren in de aanval, om zo de blokkering 

weg te kunnen spelen. De eerste set begonnen we goed, maar door de goede blokkering 

van SVI kwam onze midden niet aan scoren toe en stonden we al snel tegen een 

achterstand aan te kijken. Aan het einde van de set kwam Janneke het veld in voor wat 

afwisseling en door een goede serviceserie van onze kant konden we de set uiteindelijk 

naar ons toe trekken: 26-24.  

 

De tweede set bleven we staan zoals we geëindigd waren. Sanne de Bruin begon direct 

sterk met een goede serviceserie, waardoor we op een behoorlijke voorsprong kwamen. 

Deze werd door goed spel aan onze kant niet meer weggegeven, 25-14.  

 

De derde set verliep hetzelfde als de vorige. De pass lag goed, waardoor we aanvallend 

heel veel afwisseling konden laten zien en doordat Janneke het blok keer op keer goed 

wegspeelde, konden de aanvallers makkelijk scoren. Doordat er veel met de middens 

gewisseld werd, kon de tegenstander hier moeilijk op anticiperen. Zo werd ook deze set 

makkelijk naar ons toe getrokken, 25-19.  

 

Eindelijk weer winst na een thuiswedstrijd. Toch 

namen we hier geen genoegen mee en waren we erop 

gebrand met 5 punten naar huis te gaan. De set begon 

erg rommelig, er was moeite met de pass en 

aanvallend werd het niet afgemaakt. Na een aantal 

wissels aan onze kant kwamen we beter in het spel en 

door een mooie serviceserie van Anneloes werd het 

toch nog erg spannend en kwamen we terug tot 25-25. 

Helaas was dit niet genoeg en hebben we deze set net 

niet af weten te maken, 25-27.  

 

Met 4 punten op zak verlieten we het veld. Ondanks dat we de laatste set niet weg 

hadden mogen geven, waren we blij dat we eindelijk weer ons eigen niveau gehaald 

hadden en mooi spel konden laten zien. Volgende week een belangrijke en spannende 

wedstrijd tegen Reflex dames 2. We hebben tegen hen nog wat goed te maken van vorig 

seizoen, dus we kunnen alle support goed gebruiken! Welkom 24 november om 16:45u. 

in de sporthal! 

Judith Hofstede 


