
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Volle buit thuis voor Ten Brinke Set-Up DS 1 
en publiek zwaait Anneloes en Iris uit. 

 

D.d. 09-04-2022 

Uitslag: Ten Brinke Set Up DS 1 - S.V.I. DS 2 | 4 - 0 

 

Zaterdag 9 april mochten we het in de Oosterholthoeve opnemen tegen SVI Zwolle. Dit was 

onze laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, dus we wilden nog één keer laten zien wat we 

konden. De vorige wedstrijd tegen SVI hebben we met moeite met 3-1 gewonnen. Hierdoor 

wisten we dat we ze niet moesten onderschatten.  

 

De eerste set begonnen we slecht. Doordat we niet in ons eigen spel kwamen, keken we tegen 

een achterstand aan van 17-11. De knop moest omgezet worden. Een goede aanval en serve 

van Kalter hielpen onder anderen om weer in ons eigen spel te komen. Uiteindelijk wonnen we 

de set met 25-19. 

 

De tweede set gingen we gelijk op. Het werd spannend tot het laatste moment. Doordat we in 

ons eigen spel bleven, trokken we aan het laatste eind met 25-23. 

 

Met een 2-0 voorsprong begonnen we aan de derde set. We hebben geleerd uit ervaringen van 

het afgelopen jaar dat het nu extra belangrijk was om scherp te beginnen. Dat gebeurde ook 

na een kleine achterstand. Door een mooie pass lagen alle aanvalsmogelijkheden open voor 

spelverdeelster. Door een goede serve hielden we de tegenstander onder druk. We hebben de 

set daarna uitgespeeld met 25-15.  

 

De vierde set leek het alsof de tegenstander het had opgegeven. We konden de set makkelijk 

uitspelen met een stand van 25-11. 

 

Uiteindelijk hebben we een 

mooie laatste uitwedstrijd 

gespeeld met 5 punten in 

de pocket! Voor onze 

diagonalen, Iris Hoekstra 

en Anneloes Spaan, was dit 

voorlopig de laatste 

thuiswedstrijd van hun 

volleybalcarrière. Zij 

kregen ook nog beiden een 

momentje tijdens de 

publiekswissel, waarbij we 

het hart voor volleybal door 

de tranen heen zagen. Iris 

en Anneloes, bedankt! En 

als jullie je bedenken, jullie 

zijn altijd welkom! 

 

 

Onze volgende wedstrijd spelen we in Zwolle tegen CSV. Voor nu, bedankt voor jullie 

aanmoedigingen en tot volgend jaar! 

 

Joanne Klooster 


