
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuur verlies voor Ten Brinke Set Up D1. 
 

D.d. 01-02-2020 

Uitslag: 1 – 3 

 

Na een valse start bij de 2e seizoenshelft mocht Ten Brinke Set Up Dames 1 

aantreden tegen Bas Autowas/VV Voorsterslag Dames 2. In de basis stonden 

Iris, Janneke, Lonneke, Judith, Sanne, Joanne en onze libero Nienke. 

 

De eerste set liep direct gelijk op. We haalden om de beurt onze punten en er werden 

geen grote gaten geslagen. Halverwege de set viel er een speler uit van Zwolle en kwam 

er een ongeplande wissel in. We kunnen u mededelen, deze dame had een 

monsterserve. We werden volledig weg geserveerd. De ballen ketsten alle kanten op, en 

als we al controle kregen, maakten we de aanval niet af. Eindstand 7-25. 

 

Goed. Koppen leeg, 2e set. Wonderbaarlijk genoeg 

wisten we de pijnlijke ondergang van set 1 om te 

zetten in goed spel. Gaten aan de kant van Zwolle 

werden gezien, aanvallen werden afgemaakt, serve 

onder controle. Wederom speelde ook Zwolle een 

goede set en het was spannend tot de laatste punt. 

Set voor ons, 26-24. 

 

Set 3, eigenlijk een afspiegeling van set 2. We lieten 

zien dat we kunnen volleyballen, waren enthousiast. 

De keuze om even niet meer op centercourt te spelen 

maar op "half veld", leek zijn vruchten af te merken. 

Helaas door wat punten tegen op cruciale momenten 

ging de set naar Zwolle, 25-27. 

 

4e set. Deze moesten we pakken. We begonnen wat 

slap aan deze set en keken daarom al gauw tegen 5 

punten achterstand aan. 2 wissels werden daarom 

ingebracht. Anneloes voor Iris, en ons aanstormend 

talent Geerle voor Joanne. We wisten het gat te 

dichten en kwamen weer terug in de set. Beide teams 

knokten hard voor de punten en mooi volleybal werd 

gespeeld. Na 2 dubieuze punten tegen aan het eind 

van de set trok VV Voorsterslag aan het langste einde, 

23-25. 

 

Weer verlies, weer een rood balkje, maar geen slap volleybal dit keer. We hebben laten 

zien dat we een balletje kunnen slaan, al moet er nog veel gesleuteld worden. Een tandje 

erbij in de trainingen, en dan treden wij aanstaande zaterdag aan tegen Dalvo, in 

Dalfsen. Tot dan, en anders, tot 29 februari, thuis tegen C.S.V. 

 

 

 

 

Anneloes Spaan - ten Brinke 


