
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 wint 
van hekkensluiter. 

 
D.d. 07-12-2019 

Uitslag: 4 - 0 

 

Zaterdag 7 december - Vandaag stond de wedstrijd tegen S.V.I DS 3 op het 

programma. Na de afgelopen 2 wedstrijden gewonnen te hebben gingen we vol 

goede moed de wedstrijd in. Het was van groot belang dat we deze wedstrijd 

met 4-0 zouden winnen om 5 punten te pakken. Helaas kon Geerle niet bij deze 

wedstrijd zijn. 

 

De eerste set speelde we als basis met, Janneke, Sanne, Joanne, 

Judith, Anneloes, Nienke en Lonneke. We begonnen niet scherp we 

maakte veel eigen onnodige fouten. We rommelde veel mee met de 

tegenstander. Het ging continu gelijk op tot het einde van de set. 

Maar toch pakte we de laatste punten en wonnen we de set met 

25-22. 

 

De tweede set was hetzelfde verhaal. Er was geen vertrouwen we 

kwamen niet aan ons eigen spel toe. We moesten hard werken om 

gelijk op te blijven gaan. We verloren veel punten op de serve. Het 

bleef spannend tot het eind. Uiteindelijk sleepte we de set binnen 

met 25-23. 

 

De derde set begon het eindelijk ergens op te lijken. We waren weer 

wat scherper en ontspannen. Er waren een paar mooie serves series 

waar we veel punten mee hebben gepakt. We verdedigde veel en 

kwamen aan onze eigen aanval toe. Deze set wonnen we met 25-17 

 

De laatste set waren we eindelijk weer redelijk op niveau. We waren scherp en scoorde 

veel. We maakte snel een voorsprong van 8 punten. In deze set werd Karin ingewisseld 

en de dubbele wissel van Rinske en Iris. Het was even zoeken maar we bleven scherp en 

wonnen deze set met 25-13. 

 

We hebben 5 punten gepakt en daar ging het om. De volgende wedstrijd spelen we in 

Joure op woensdag 11 december. 

Lonneke van der Lee 


