
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Volleybal begint pas vanaf de derde set…” 
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Afgelopen zaterdag stond voor Ten Brinke Set Up DS1 de thuiswedstrijd tegen 

OPM Heerenveen DS1 op de planning. In Heerenveen hebben we gewonnen na 

een 2-0 achterstand in sets. Met de vorige wedstrijden in ons achterhoofd- dat 

we pas laat in de wedstrijd op gang kwamen, was dit keer het doel om snel in 

ons eigen spel te komen.  

 

We begonnen met de opstelling Janneke, Judith, Anneloes, Sanne dB, Lonneke, Sanne K 

en met Nienke op de libero. De pass was redelijk, maar nog niet goed genoeg. Aan het 

net werden de punten niet afgemaakt en we gingen slordig om met onze kansen. 

Heerenveen kwam hierdoor goed in haar spel en won de set met 18-25.  

 

Tweede set begonnen we anders. Judith ging op de diagonaal voor 

Sanne dB en Mara kwam erin als passer-loper. Nog steeds liepen we 

achter de feiten aan. Sanne dB kwam er halverwege weer in voor 

Judith en Joanne voor Anneloes. Helaas veranderde er nog niet veel in 

ons spel en bleven we achter de feiten aanlopen. We speelde deze set 

als individuen in plaats van als een team. Heerenveen won deze set 

ook met 19-25. 

 

Derde set, ook wel de set die bekend staat als de set waar het 

volleyballen pas begint (in Kampen wisten we te winnen na een 2-0 

achterstand. Idem dito in Heerenveen). Afgelopen zaterdag dus weer. 

Dit met een identieke opstelling als het einde van de 2e set. De 

teamspirit was weer terug, zowel op het veld als aan de kant. 

Gedreven om een vijfsetter te spelen, oefende wij veel druk uit op 

Heerenveen. Wij kwamen lekker in ons spel en het aantal fouten aan 

onze kant daalde. Deze set wonnen we met een score van 25-16. 

 

Vierde set idem dito. Zelfde opstelling, zelfde teamspirit, et cetera. Het 

liep lekker door en ook deze set wisten we naar ons toe te trekken 

met een bijna gedupliceerde overwinning van 25-17. 

 

Bij de vijfde set, waar geen ruimte is voor fouten, konden we gelijk vanaf het begin 

Heerenveen een constante stress opleggen. Via een prachtige combinatie van Janneke en 

Sanne K wisten wij het laatste punt binnen te halen wat resulteerde in een set-stand van 

15-8.  

 

Dankzij de sublieme 3-2 winst tegen Heerenveen zijn de benodigde punten weer gepakt. 

Voor de volgende wedstrijden hebben we als doel om te beginnen met volleyballen vanaf 

de eerste set in plaat van de derde. Jullie zijn volgende wedstrijd weer van harte welkom 

in sporthal Oosterholthoeve. We spelen dan thuis tegen Rouveen DS1 en we kunnen alle 

support gebruiken! 
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