
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sterk spelend Ten Brinke Set Up D1 
verliest tegen Flash Nieuwleusen. 

 

 

D.d. 01-12-2018 

Uitslag: 0 - 4 

 
Afgelopen zaterdag speelde Set Up dames 1 tegen Flash Nieuwleusen dames 2. 

Een tegenstander waar een aantal speelsters bekend waren van vorig jaar 

tegen dames 3 van Flash in de eerste klasse. Ditmaal staan de teams tegenover 

elkaar in de promotieklasse. Set Up heeft als doelstelling handhaving, terwijl 

Flash voor promotie wil gaan naar de derde divisie. Het werd een mooie 

wedstrijd waarin Set Up zeker heeft kunnen laten zien wat ze in huis hebben 

maar hebben ook deze wedstrijd kunnen gebruiken als een goede reflectie op 

hun spel. 

 

Dit seizoen gaat met grote ups en downs. Dat was ook kenmerkend voor deze wedstrijd. 

Zo begonnen we de eerste set heel sterk. Er werd gevochten, gestreden en gescoord. We 

konden erg goed mee komen. We boden weerstand. Iets wat in de laatste wedstrijden 

vaak ontbrak. Er werd met druk geserveerd, met veel variatie aangevallen en voor elke 

bal werd geknokt. Helaas resulteerde dat niet in het binnen halen van de eerste set. 

Uitslag: 19-25. 

 

Met toch een positief gevoel startte de tweede set. Echter leek het alsof 

de tank al leeg was. Set Up straalde niet die positiviteit en kracht uit 

die we eerder hebben gezien. Flash maakte daar dankbaar gebruik van. 

Zij scoorden op elke positie, konden ons serverend goed onder druk 

zetten en haalde zo ruim de set binnen. Uitslag: 10-25. 

 

Om met de derde set te starten, kostte het team mentaal veel energie. 

We missen daarin de ervaring om ons er niet bij neer te leggen maar te 

knokken voor toch een setwinst. Echter is het ons wel gelukt om het 

niveau, de energie en de afstemming terug te pakken van set 1. Er 

werd weer geknokt en konden laten zien wat we in huis hadden. Dat 

gaf weer vertrouwen. Flash kreeg weer de tegenstand. Helaas sleepten 

zij de derde set ook binnen. Uitslag: 20-25. 

 

Ondanks dat we de wedstrijd al verloren hadden, konden we wel het 

niveau doorzetten. In tegenstelling bij wat er tussen set 1 en 2 

gebeurde. De middenaanvallers vielen aan op meerdere posities en de 

spelverdelers maakten de lange lijnen. Helaas viel de service wat tegen 

in deze set, waardoor we niet konden doorpakken wanneer we in een 

‘flow’ zaten. Uitslag: 20-25. 

 

Volgende week zijn we een weekje vrij. Er wordt dan samen Sinterklaas 

gevierd. Zaterdag 15 december is de laatste wedstrijd van 2018, thuis 

in de Oosterholthoeve tegen VC Zwolle Ds 4. Dat is de koploper. Set Up 

zal nog meer aan de bak moeten om een set van de tegenstander te 

pakken. Tot dan! 

 
Rinske Strijker- Luchtenberg 


