
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Ten Brinke Set Up D1 niet langs Reflex D2. 
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Afgelopen zaterdag 24 november was het eindelijk zover. We mochten het thuis 

opnemen tegen Reflex DS 2. Een gelijkwaardige tegenstander, waarbij we zeker 

gebrand waren om te winnen. 

 

De eerste set begonnen we met Rinske, Judith, Anneloes, Sanne B, Mara en Sanne K in 

de basis. De start was erg moeizaam. De pass kwam niet aan, waardoor we de aanval 

niet mooi af konden maken. Dit zorgde ervoor dat de tegenstander met volle 

zelfvertrouwen hun eigen spel kon gaan spelen, waardoor ze jammer genoeg deze set 

pakten met 14-25. 

 

De tweede set kwam alleen Janneke erin voor Rinske. Jammer genoeg verliep deze set 

hetzelfde als de eerste set. Ondanks de meerdere wissels, verloren we deze set toch met 

15-25 

 

De derde en alles beslissende set. De laatste kans om nog met de winst er vandoor te 

gaan. Deze set begonnen we met een nieuwe opstelling. Lonneke kwam erin voor Mara, 

Nienke voor Sanne de Bruin en Joanne voor Anneloes. Dit gaf weer wat nieuwe energie, 

waardoor we gelijk opliepen met reflex. Helaas wisten ze ook dit keer weer een 

voorsprong te maken, waardoor we de set verloren met 18-25. 

 

Ondanks dat we baalden dat we verloren hadden, wilden we toch nog proberen om in 

ieder geval 1 punt te pakken. Ook de vierde set begonnen we weer anders. Mara kwam 

erin voor Judith en Rinske voor Janneke. We begonnen de set redelijk goed en liepen 

weer, net als in de derde set, gelijk op. Het enthousiasme zat er nog een beetje in en zo 

konden we toch nog laten zien dat we zeker wel een balletje kunnen slaan. Jammer 

genoeg was ook dit niet voldoende om de tegenstander uit de winning mood te halen en 

verloren we de set met 20-25.  

 

Helaas ging Reflex er 

met een overwinning 

van 4-0 vandoor. 

Doordat we te 

gefocust waren op het 

winnen, kwamen we 

niet echt aan ons 

eigen spel toe. Maar 

we laten ons niet 

zomaar bij de pakken 

neerzitten en er zal 

zeker nog een 

comeback komen.  

 

Aankomende zaterdag spelen we uit tegen Flash Nieuwleusen DS 2. Zaterdag 15 

december spelen we weer thuis tegen de koploper, VC Zwolle DS 4. Tot dan! 

Joanne Klooster 


