
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 kent 
valse seizoenstart. 
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De allereerste competitiewedstrijd! Wat hebben we hiernaar uitgekeken! 

Afgelopen zaterdag mochten we het thuis opnemen tegen Reflex DS 1. Het was 

niet alleen de eerste competitiewedstrijd, maar het was ook de allereerste 

wedstrijd voor onze nieuwe speelsters, Iris en Geerle. Helaas kon Anneloes er 

niet bij zijn, waardoor we maar 1 wissel aan de kant hadden staan. Al met al, 

hadden we er veel zin in en gingen we met goede moed de wedstrijd in! 

 

De eerste set begonnen we redelijk goed. We liepen gelijk op, maar 

daar kwam al snel verandering in. Door redelijk wat fouten aan 

onze kant, kon reflex een goede voorsprong maken. Hierdoor 

verloren wij de eerste set helaas met 15-25. 

 

De tweede set begonnen we net zoals we de eerste set geëindigd 

waren. Heel veel fouten aan onze kant, waardoor reflex steeds 

sterker werd. De pass kwam niet, waardoor er weinig werd 

aangevallen. Daarnaast waren er veel servesfouten en liep de 

blokkering niet lekker, waardoor reflex de punten makkelijk kon 

binnenslepen. We verloren deze set dan ook met 8-25.  

 

De derde set kwamen we tot de conclusie dat er veel veranderd 

moest worden. De fouten eruit en meer enthousiasme! Dit 

gebeurde ook. We begonnen weer ons eigen spel te spelen. We 

liepen redelijk gelijk op, maar het was niet genoeg om een 

voorsprong te maken. We verloren de set met 18-25. 

 

De vierde en laatste set. Helaas had reflex al gewonnen, maar toch wouden we nog heel 

graag die laatste set pakken. Geerle werd er deze set ingewisseld voor de diagonaal. De 

beleving en spel uit de derde set namen we mee de vierde set in. Dit gebeurde met volle 

overtuiging en lieten mooi volleybal zien. We liepen gelijk op tot de 20. Reflex sleepte 

jammer genoeg de laatste set toch nog binnen met 25-23.  

Helaas ging Reflex er met een 4-0 winst vandoor. Voor ons niet een hele goede start van 

het seizoen, behalve voor Anneloes, die was foutloos…. Maar een slechte start zegt 

natuurlijk niks. Het kan vanaf nu alleen nog maar beter worden. Als we gewoon ons 

eigen spel gaan spelen, zoals we de laatste set deden, dan kunnen we nog veel punten 

pakken en mooie wedstrijden spelen! 

 

De volgende wedstrijd spelen we uit tegen C.S.V. DS 2 in Zwolle. We gaan er dan weer 

hard tegenaan! Tot de volgende keer! 
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