
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ten Brinke Set-Up DS 1 na vijfsetter 

in 1/8 finale uitgebekerd. 
 

D.d. 09-03-2022  

Uitslag: Ten Brinke Set Up DS 1 – Lycurgus DS 1 | 2 – 3 

 

Afgelopen woensdag mochten wij het opnemen tegen derde divisionist Lycurgus 

Dames 1. Een ploeg die momenteel 1e staat, een leuke uitdaging dus! Na wat heen 

en weer berichten over wanneer de wedstrijd gespeeld zou worden, stond die dan 

eindelijk gepland en kon de lang verwachte wedstrijd eindelijk gespeeld worden. 

Aangezien zij zich moesten bewijzen gingen we erg blanco de wedstrijd in, de coach 

benaderde het zelfs als oefenwedstrijd, aan ons was de schone taak om hem het 

tegendeel te bewijzen van deze benaderingswijze. 

 

Set 1 begonnen we goed, we kwamen goed mee, zorgden voor service druk waardoor lycurgus 

niet lekker in haar spel kwam. Tor de 14-14 liep het gelijk op waarna wij wat verslapten en 

lycurgus de taken kon afmaken, 25-17 verloren. 

 

De tweede set was een kopie van de 

eerste set, er miste beleving in het 

spel. We speelden echt niet slecht, 

maar het kon zeker beter! 25-15 

verloren. 

 

Als we nog wat wilden halen uit deze 

wedstrijd moest het in de derde set 

gebeuren en vol goede moed werd er 

gestart. Er werden leuke rally’s 

gespeeld en beide teams waren aan 

elkaar gewaagd.  We lieten mooi 

volleybal zien en beloonden ons zelf 

met een 25-21 setwinst! 

 

2-1, winst was nog mogelijk al moesten we dan wel alle koppen dezelfde kant op hebben. 

Nadat onze coach Edwin ook zag dat hier wat te halen viel, werd er de vierde set met 

overtuiging gespeeld. Er werden mooie punten gescoord en we wonnen deze set met 25-19! 

 

2-2 op naar de vijfde set, wat hadden we deze graag willen winnen na deze goede comeback. 

Helaas zat dat er niet in, na een paar opmerkelijke beslissingen van zowel de 1e als de 2e 

scheids was de frustratie hoog waardoor het spel geforceerd werd en Lycurgus van de situatie 

gretig gebruik maakte resultaat 15-5 verloren. 

 

Een teleurstellend resultaat waar zeker meer in had gezeten, maar we mogen niet te veel 

balen want tegen een derde divisionist die 1e staat, 3-2 spelen is toch een prestatie op zich en 

laat maar weer eens zien dat we die promotie naar de derde divisie gewoon verdienen ☺ 

 

A.s. zaterdag 12 maart staat alweer de volgende wedstrijd op het programma. Wij spelen dan 

om 16:00 in Hardenberg! 

Sanne Kalter 


