
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ten Brinke Set-Up DS 1 door naar 
1/8 finale beker.  

 

D.d. 15-12-2022 

Uitslag: VV Voorsterslag DS 1 - Ten Brinke Set Up DS 1 | 0 - 3 

 

Gisteravond mochten wij ons over de gladde wegen begeven naar Westenholte om 

daar verder te strijden om de beker. VV Voorsterslag dames 1 is voor ons geen 

onbekende, ze zitten bij ons in de competitie en we hebben meerdere 

oefenwedstrijden tegen elkaar gespeeld. Beide teams wisten dus wat ze te wachten 

stond en met veel enthousiasme begonnen we aan de wedstrijd. 

 

Niet alleen buiten maar ook in de hal van voorsterslag kon er geschaatst worden. Gelukkig 

hebben we er inmiddels ervaring in gekregen en was het niet al te hinderlijk voor de wedstrijd.  

De coach gaf ons mee om vooral met veel enthousiasme te starten, voor elke bal te gaan en 

dit proberen de hele wedstrijd vol te houden. 

Onze servicepass begon wat onzeker door de service druk van voorsterslag maar al snel 

hadden we de controle weer terug. Verdedigend zaten we er goed bij, de blokkering stond 

goed en ook achterin was iedereen scherp waardoor we uit konden lopen naar een 17-25 

setwinst! 

 

De tweede set begonnen we zoals we de 

eerste waren geëindigd. Er was enthousiasme 

binnen het team en er werd gestreden voor 

elke bal. Dankzij een goede serve stond de 

stand op 7-0 bij de eerste time-out van 

voorsterslag. We hebben ons eigen spel 

gespeeld en voorsterslag niet dichterbij laten 

komen waardoor we deze set overtuigend 

wonnen met 10-25. 

 

De derde set daarentegen ging moeizaam. Voorsterslag ging weer volleyballen terwijl wij het 

juist wat rustiger aan leken te doen. Na een time-out met een goede peptalk van de coach 

konden we de aansluiting vinden bij voorsterslag en werd er om en om gestreden voor de 

punten. Helaas viel bij een stand van 18-18 onze diagonaal Nynke Posthumus uit met een 

vervelende enkelblessure. De scheids wilde maar al te graag verder met de wedstrijd, dus 

moest de focus snel weer gezocht worden. Het was niet het mooiste volleybal wat we hebben 

laten zien maar dankzij goed verdedigend werk trokken we wel aan het langste eind en 

wonnen deze set met 20-25. 

 

3-0 winst! Daarmee zijn we door naar de 1/8 finales van de beker. De volgende bekerwedstrijd 

mogen wij het opnemen tegen AVC’69 DS1 die uitkomen in de derde divisie (Datum en tijd 

nog onbekend). 

 

Voordat we verder gaan in de beker staat voor aankomende zaterdag de laatste wedstrijd van 

dit jaar op de planning. En dat is niet zomaar een wedstrijd! Bij S.V.I. DS 2 speelt namelijk de 

dubbelganger van onze spelverdeler Dyan. Willen jullie deze clash tussen Koning en Koning 

niet missen? Kom dan a.s. zaterdag 16:45 naar sporthal de Oosterholthoeve! 

Sanne Kalter 


