
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set Up D1 lijdt thuisverlies. 
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Na een lange winterstop mochten we dan eindelijk weer het veld op. Onze 

eerste wedstrijd stond afgelopen zaterdag op het programma tegen de Bevers 

DS 3, de nummer 4 in de competitie.  

 

Met volle moed gingen we de eerste set in, maar na een paar tegenpunten gingen we 

steeds slechter spelen. De pass kwam niet aan en er zat geen overtuiging meer in onze 

serve en aanval. Maar wat vooral miste was de vechtlust en het enthousiasme. Na twee 

time-outs kwamen we weer een beetje terug, maar niet genoeg om de set te winnen. 

Eindstand 18-25. 

 

Voordat we de tweede set in gingen zei Edwin dat als 

we voor de helft van de set niet beter gingen spelen, 

dat hij dan alles zou omgooien en de wissels in het 

veld ging zetten. De tweede set was in principe een 

kopie van de eerste set, dus zogezegd, zo gedaan. 

Rinske, Iris en Karin kwamen om de beurt het veld in 

met volle moed. Helaas was de tegenstander ons toch 

te slim af, waardoor we deze set verloren met 13-25 

 

De derde set kwamen Iris en Geerle erin. Er kwam 

eindelijk wat meer vechtlust in het spel. Er was weer 

vertrouwen en we begonnen weer te volleyballen. We 

hadden goede servesdruk, waar we veel punten mee 

scoorden. Daarnaast kwam de pass beter aan, 

waardoor we de ballen mooi af konden maken. De 

punten liepen gelijk op. Tot op het laatste moment 

was het spannend. Helaas was het de tegenstander 

die de winnende punt scoorde, waardoor we verloren 

met een eindstand van 24 - 26. 

 

De opstelling was in de vierde set hetzelfde als in de derde set. Helaas konden we de 

wedstrijd niet meer winnen, maar we wilden dan toch nog voor dat ene punt gaan. Toch 

vielen we weer terug in de oude flow. De moed was ons een beetje in de schoenen 

gezonken en de vechtlust was er bijna niet meer. Deze set verloren we met 17-25. 

 

Helaas niet zo’n mooi begin voor het nieuwe jaar, maar hier kan nog een heleboel 

verandering in komen. Ik geloof ook zeker dat dit gaat gebeuren! Dit moet ook wel, als 

we ons plekje in de promotieklasse willen behouden. Als we ons eigen spelletje spelen en 

enthousiast blijven, dan zit dat we pluis! De volgende wedstrijd spelen we tegen S.V.M. 

DS 1 in Marknesse. We gaan er dan weer hard tegenaan! 

Joanne Klooster 


