
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ten Brinke Set-Up DS 1 wint vijfsetter. 

 

D.d. 02-04-2022 

Uitslag: vv Voorsterslag DS 1 - Ten Brinke Set Up DS 1 | 2 - 3 

 

Vandaag mochten we het opnemen tegen vv Voorsterslag dames 1. Omdat Rouveen, 

onze eigenlijke tegenstander van vandaag, en ook de tegenstander van Voorsterslag 

de wedstrijd hadden afgezegd, konden we last minute regelen dat we in Zwolle 

konden spelen.  

 
Na een korte voorbereidingsweek en met wat afwezige spelers binnen onze selectie, begonnen 

we vol goede moed aan onze warming up.  

 
De eerste set begonnen we niet goed. We waren traag in de verdediging 

en hadden geen antwoord op de servicedruk en aanvalskracht van 

Voorsterslag. We keken al snel tegen een achterstand aan en de wil om te 

winnen leek nog in IJsselmuiden te zijn. Halverwege de set begonnen we 

beter te volleyballen en wisten we het nog spannend te maken. Helaas 

was het te laat om de setwinst nog naar ons toe te trekken, we verloren 

de set met 25-23. 

 
De tweede set ging beter. We pasten ons spel op de tegenstander aan en 

kwamen verdedigend beter uit de verf, waardoor Dyan het spel meer kon 

verdelen. Aan beide kanten werden mooie balletjes geslagen, maar wij 

wisten aan het langste eind te trekken en pakten de setwinst, 25-22. 

 
De derde set hebben we mooi volleybal laten zien. Knappe reddingen en 

mooie aanvallen zorgden voor een soepele voorsprong. Lange 

serviceseries van Janneke en Dyan maakten dat we de set eenvoudig 

wisten te winnen, 25-12. 

 
Dames 1 zou dames 1 niet zijn als ze het zich de vierde set niet weer onnodig moeilijk zouden 

maken. Dat gebeurde dus ook. We begonnen te zwak en liepen achter de feitjes aan. 

Serverend werden er veel fouten gemaakt. We verloren de set met 25-22. 

 
De vijfde set hebben we weer goed volleybal laten zien. We begonnen scherp en hebben 

Zwolle niet bij ons in de buurt laten komen, 15-8. 

 
3 punten mochten mee naar IJsselmuiden! Volgende week spelen we weer in eigen huis, om 

16:45u tegen S.V.I.-dames 2. Het belooft weer een leuk potje te worden. Hopelijk zien we 

jullie daar! 

Judith Hollander 


