
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 wint opnieuw. 
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Zaterdag 30 november stond de wedstrijd tegen S.V.W. Dames 1 op het 

programma. Hiervoor reisden wij af naar Workum. Deze wedstrijd moesten wij 

het zonder Karin, Geerle en Rinske doen.  

 

In de eerste set begonnen wij gelijk scherp. S.V.W. begon met veel eigen foutjes, 

waardoor wij een voorsprong konden pakken. Gedurende de set ontstonden er lange 

rally’s, waarbij er aan beide kanten vol overtuiging gegaan werd en geen bal zomaar op 

de grond viel. Passend was het aan onze kant nog wat traag, maar serverend konden wij 

de tegenstander goed onder druk zetten, waardoor wij deze set met 22-25 binnen wisten 

te slepen.  

 

De tweede set was een kopie van de eerste. Er werd vol 

enthousiasme gevolleybald, waarbij het lang gelijk op ging. Tegen 

het einde van de set keken wij tegen een achterstand aan doordat 

aanvallend de punten niet meer afgemaakt werden. Uiteindelijk 

kwamen wij terug door goede services over de lijn en trokken wij 

aan het langste eind: 21-25.  

 

2-0 voorsprong, het tweede groene balkje op de site was al bijna te 

ruiken. We probeerden de tegenstander te verrassen door een 

spelverdelerwissel toe te passen. Helaas sloop hierdoor de onrust in 

het team en kregen de passers een lastige serviceserie voor de 

kiezen. Hierdoor keken wij tegen een steeds groter wordende 

achterstand aan. Janneke kwam aan het einde van de set terug het 

veld in, maar ook zij kon het tij niet meer keren. Deze set verloren 

we helaas met 25-17.  

 

 

Weer geen volle winst, maar zonder de moed op te geven besloten we voor een 3-1 

overwinning te gaan. Aan het begin van de set begonnen we niet scherp en besloot coach 

Edwin ons in een time-out even vermanend toe te spreken. Hierna drong door dat we 

een paar tandjes erbij moesten doen. Volleyballend kwamen wij weer op scherp te staan, 

er werd tactisch gespeeld en goed geserveerd. Na een heleboel lange, spannende rally’s 

in de slotfase van de wedstrijd en een goede service serie van Anneloes wisten wij de 

winst binnen te slepen: 21-25.  

 

Het tweede groene balkje is een feit. We zijn op de goede weg, we verbeteren onszelf 

per wedstrijd. De volgende wedstrijd is aanstaande zaterdag, 7 december om 16:30u. 

We spelen dan tegen S.V.I., de huidige hekkensluiter. Kans om opnieuw punten te 

pakken en ons terug te werken in de competitie. We hopen op jullie support!  

 

Judith Hofstede 


