
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ten Brinke Set Up D1 beloond voor strijdlust. 
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Uitslag: 2 - 3 

 

Na het goede spel tegen Dalvo afgelopen week hadden we het vaste voornemen 

om deze week ook de punten mee naar huis te nemen. 

Omdat onze nieuwe aanwinst, Arjen, met skivakantie was, mochten we Peter lenen van 

Heren 1, die geen wedstrijd had deze zaterdag. Nogmaals super bedankt daarvoor! 

Na een praatje vooraf begonnen we de warming up met nieuwe inzichten. Elk punt als 

team vieren en dominantie uitstralen, dat waren de opdrachten. 

Omdat Nienke en Mara ook zo nodig op skivakantie moesten traden we aan met 7 spelers.  

In de eerste set straalden we van alles uit, maar geen 

dominantie en enthousiasme. We keken dan al snel tegen een 

achterstand van 12-4 aan. Aan het eind van de set begon het 

motortje te draaien, maar net iets te laat. 25-20 voor 

Heerenveen. 

Verandering moest er komen, een ding dat zeker was. Helaas 

was de 2e set een kopie van de eerste en liepen we al snel 

weer achter de feiten aan. Weer kregen we geen grip op 

Heerenveen en ook deze set ging verloren. 25-19. 

Voor de 3e set sprak Peter ons vermanend toe: hij had zijn 

bedankje (Happy Socks met teddyberen) niet aangetrokken om 

te verliezen. Dit zorgde voor de omschakeling. We begonnen te 

volleyballen en te juichen bij elk punt. Passjes kwamen goed 

aan, de set ups werden goed gelegd en de ballen werden flink 

binnen geslagen. Met onze servicereeksen konden we 

Heerenveen flink onder druk zetten. Na een spannende set 

trokken we deze naar ons toe. 27-29. 

Nog 1 set te gaan voor we weer even konden ademhalen. Het 

niveau van de 3e set moesten we doortrekken. Na een matige 

start en 2 time-outs begonnen we weer te draaien. Er heerste 

een relaxte sfeer aan onze kant en we juichten en zongen weer. 

En met resultaat, 20-25. 

Vreugde heerste, maar er waren nog 15 punten te spelen. Zonder aarzeling gingen we de 

5e set in. Het plezier van de laatste 2 sets namen we mee en de koppies van Heerenveen 

zakten verder en verder. Eindstand 10-15. 

Als team gestreden en erg gelukkig gingen we na een lange pot, en met 3 punten in de 

zak, richting IJsselmuiden. Eindelijk weer een groen balkje!  

 

Op 9 maart treden wij aan tegen S.V.I DS2 in Zwolle. Support is welkom! 

Anneloes ten Brinke 


