
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 komt 
niet langs de Bevers. 

 
D.d. 05-10-2019 

Uitslag: 4 - 0 

 

Lemelerveld, 5 oktober 2019 – Na het verlies van vorige week waren de dames van 

Set Up erop gebrand nu eens met wat punten op zak naar huis te gaan. We 

namen het op tegen dames 3 van de Bevers, een voor ons onbekende 

tegenstander. Als versterking hadden we Karin en Geerle meegenomen.  

 

Aan het begin van de wedstrijd gaf Janneke aan zich niet fit genoeg te voelen om te 

spelen, waardoor Iris noodgedwongen het spelverdelen op zich moest nemen. Voor het 

hele team schakelen, maar het lukte ons dankzij een goede service om aan het begin van 

de set op een flinke voorsprong te komen. Helaas was deze van korte duur, want door 

een goede service van de tegenstander lukte het ons niet de pass aan het net te 

brengen, waardoor er niet lekker aangevallen kon worden. De set ging met 25-12 naar 

de Bevers.  

 

In de sets die volgden besloot Janneke het toch te proberen, 

zodat er iets meer vastigheid binnen het team kwam. Toch werd 

het spel er van onze kant niet beter op. Passend was het net een 

stapje te laat en aanvallend maakten we het de tegenstander te 

makkelijk, terwijl zij wel volop druk legden bij ons. Hierdoor 

konden de Bevers ook deze set eenvoudig naar zich toe trekken: 

25-17. 

 

Gebrand op het halen van een vijfsetter begonnen we de derde 

set. Het begon iets beter te lopen, maar er werden nog te veel 

eigen fouten gemaakt. We hadden moeite met passen, maar 

wanneer de pass kwam werd deze niet afgemaakt. Serverend 

legden we te weinig druk bij de tegenstander, zodat zij hun eigen 

spelletje konden blijven spelen. De set ging verloren met 25-17.  

 

Alles of niets, zo gingen we de laatste set in. Bij vlagen lieten we 

goed spel zien en we gingen gelijk op met de tegenstander. 

Halverwege de set kregen we een lastige serviceserie tegen, 

waarop we geen grip konden krijgen. Hierdoor keken we ineens 

tegen een achterstand aan die we niet meer weg konden werken: 

25-19.  

 

Helaas zijn we vandaag zonder punten naar huis gegaan. We weten dat er werk aan de 

winkel is en gaan ervoor zorgen dat we tijdens de trainingen hard aan de bak gaan, 

zodat we hopelijk tijdens de komende wedstrijden beter en constanter spel kunnen gaan 

laten zien. We hebben jullie support hard nodig, dus graag tot ziens op 12 oktober om 

16:30 uur in de Oosterholthoeve! 

 
Judith Hofstede 


