
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 start 
nieuwe jaar met winst. 

 

D.d. 12-01-2019 

Uitslag: 2 - 3 

 
Zwolle - Afgelopen zaterdag was het tijd voor de eerste wedstrijd van het 

nieuwe jaar. Na een verwarrende week hebben de moed bij elkaar geraapt om 

samen als team te gaan knallen. De vorige wedstrijd (thuis) tegen de dames 

van C.S.V. DS 2 hadden we gewonnen met 3-2 dus we wisten wat ons te 

wachten stond. Anneloes was helaas geblesseerd maar assisteerde Jan peter 

om ons erdoorheen te slepen.  

 

We begonnen de wedstrijd met Rinske, Lonneke, Nienke, Sanne de Bruin, Mara en 

Joanne. We begonnen de eerste set met een mooi blok van Nienke op de midden. Na een 

aantal punten liep het niet helemaal lekker. De pass was prima maar we maakte te veel 

foutjes. Veel ballen werden uit geserveerd en er was te weinig overtuiging, helaas 

verloren we deze set met 25-16.  

 

De tweede set kwam Sanne Kalter erin voor Nienke en Judith voor Sanne de Bruin. De 

koppies waren weer leeg en we gingen ervoor. De pass kwam aan gevolgd door 

een mooie set up en de aanval werd genadeloos afgemaakt. Na een goeie anderhalve set 

werd Rinske gewisseld voor Janneke. We leverde een goede servers druk en moesten 

hard werken maar dat beloonde want we wonnen deze set met 21-25.  

 

De derde set begonnen we sterk. Maar toch lieten we het lopen, te veel eigen fouten. Er 

werd nog wat gewisseld maar het was niet goed genoeg.  Deze set moesten we maar 

weer snel vergeten, we verloren met 25-19.  

 

De vierde set ...We hadden niks meer te verliezen. Toch kwamen we op een achterstand. 

We hadden net even iets meer nodig dus kwam Judith in het veld voor Lonneke. We 

gingen weer goed serveren, set-ups lagen lekker scherp en werden mooi afgemaakt. Op 

midden werd veel gevarieerd, het blok werd weg gespeeld. Van af de kant werd er flink 

aangemoedigd en na hard vechten sleepte we deze set toch nog binnen met een mooi 

setstand van 21-25.  

 

De vijfde set, hier kwam het op aan. Deze set speelde Janneke, Judith, Sanne Kalter, 

Sanne de Bruin, Mara, en Joanne. Met de vechtlust van de vierde set gingen we 

ertegenaan. We lieten weer even zien hoe goed we samen kunnen spelen en wonnen de 

set dik met 8-15.   

 

Wat een wedstrijd! We bedanken Jan peter voor het coachen. En natuurlijk niet te 

vergeten Anneloes die foutloos was, het toppertje van de dag! We zijn het nieuwe jaar 

mooi begonnen met een prachtige wedstrijd. We hebben laten zien wat we kunnen 

samen als team. Vol overtuiging en enthousiasme gaan we er weer voor. 

 

Aankomende zaterdag spelen we thuis tegen Vovem’90 DS 2. Tot dan!  

 
Lonneke van der Lee 


