
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 pakt thuis 1 punt. 
 

D.d. 12-10-2019 

Uitslag: 1 - 3 

 

Zaterdag 12 oktober - Na de waardeloze wedstrijd van afgelopen zaterdag kregen 

we vandaag een nieuwe kans om punten binnen te halen tegen S.V.M. 

 

Tot onze grote verbazing liepen we met S.V.M. ook onze oud-trainer tegen het lijf. 

Een grote verrassing en dit maakte onze zin in de wedstrijd nog veel groter. 

 

In de 1e set stonden we al gauw 4 punten achter maar halverwege 

haalden we ons niveau en de sfeer omhoog waardoor we weer bij 

kwamen en zelfs elke keer een puntje voor. Helaas lag er niet genoeg 

druk op de serve en ook de aanval liet het afweten waardoor we deze 

1e set uit handen gaven. 18-25. 

 

Set 2. Er moest enthousiasme in. We konden dit heus wel halen. Na 

halverwege te wisselen werd er geprobeerd om aanvallend het verschil 

te kunnen maken, maar helaas. Wederom niet genoeg druk van onze 

kant. 15-25. 

 

Een 2-0 achterstand is geen pretje. Maar we hebben in het voorgaande 

seizoen bewezen dat we deze druk wel aan konden. Er werd lekker 

gespeeld en het plezier kwam langzaam terug. We maakten meer 

mooie aanvallen en de midden begon los te komen. Enthousiasme was 

terug in het veld en ook de volle tribune (waarvoor dank) deed 

juichend mee. Aan het eind van de set vielen we terug in oude 

gewoontes en lieten we het lopen. 22-25. 

 

Balen. Weer 3 sets tegen. Maar opgeven deden we niet. We hebben afgelopen week hard 

getraind op samenspelen en dit wierp zijn vruchten af in de 4e set. Er was beleving, blije 

gezichten, we gingen ervoor. Janneke wist haar aanval goed te vinden en ook met de 

serve was daar eindelijk de druk. Met overtuiging was daar de 4e set. 25-20. 

 

Helaas weer een rood balkje achter onze naam, maar voor ons ligt 2 weken rust waarin 

we hard kunnen trainen om het 29 oktober op te nemen tegen Westenholte. Deze 

dinsdag avond hartelijk welkom in Zwolle. 

 
Annaloes Spaan – ten Brinke 


