
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ten Brinke Set-Up heren ronde verder 

in “Nationale Beker” 
 

D.d. 10-09-2022 | Theothorne, Dieren 

 

Na een flitsende voorbereiding dit seizoen mochten de mannen van Set-Up heren 1 afgelopen 

zaterdag aantreden in de 1e ronde van de nationale beker. De voorbereiding is dit jaar zeer 

goed verlopen, na een teambuilding weekend en 2 zaterdagen oefenpotjes, waren we er 

helemaal klaar voor. Het mooie van de voorbereiding was dat we meteen hebben laten zien 

dat we niet alleen in het veld de beste zijn maar zeker ook in de kantine ;).  

 

Omdat de selectie niet bizar groot is, en Matthias dit weekend andere verplichtingen had, 

moest Dave weer aantreden om met ons mee te reizen naar Dieren. Waar de wedstrijden 

tegen Coop Ritola HS 1 en Aetos HS 1 op het programma stonden. 

 

Coop Ritola HS 1 

De 1e set tegen Ritola ging niet zo best. We begonnen eigenlijk gewoon ronduit slecht aan 

deze pot. Van heel die voorbereiding en teambuilding leek weinig meer over te zijn. Daar de 

pass er wel goed lag, werd er weinig afgemaakt. En of dat door die gladde bal kwam, of 

doordat een aantal Set-uppers spiksplinter nieuwe schoenen hadden, laten we maar even in 

het midden. Naast dat we aanvallend niet veel konden brengen, stond de blokkering ook niet 

goed en werd er ook niet verdedigd. De set werd ruimschoots verloren met 25-13. 

 

De 2e set daarentegen had een heel ander verloop. Doordat er steeds meer beleving in ons 

spel kwam konden we steeds meer tegenstand bieden. Het was nog steeds niet het niveau wat 

we van onszelf gewend zijn, maar afijn, er werd weer gescoord en meer verdedigd. De set 

ging aardig gelijk op en werd uiteindelijk gewonnen met 25-23 

 

De 3e en de 4e set hadden een heel ander verloop, waar de mannen van Ritola al trekjes van 

vermoeidheid en onmeunig veel zweet lieten zien, kwamen wij juist net op dreef. Dankzij 

wederom een strakke servicepass en goed spel verdelend werk, konden de juiste aanvallers op 

de juiste momenten goed bediend worden. Samen met steeds meer servicedruk resulteerde dit 

in een 3-1 overwinning. Setstanden respectievelijk set 3 en 4: 25-18 en 25-16. 

 

AETOS HS 1  

Na de wedstrijd tegen Ritola konden we even op adem komen daar de spelers van Ritola het 

eerst mochten opnemen tegen AETOS. Welke trouwens gewonnen werd door Ritola met  

3-0. Daarna mochten wij weer aantreden en dat was maar goed ook want we zaten al bijna 

aan de bitterballen met een gouden rakker.  

 

De wedstrijd tegen AETOS verliep zoals verwacht. Vanaf begin tot eind, strak spel, snel spel, 

ultra aanvallend en met veel beleving. Eigenlijk zoals je het wil zien. De servicepass bleef 

stabiel, en ondanks dat er qua blokkering nog niet veel direct gescoord werd, konden de 

verdedigers veel opvangen achterin. Samen met een goede servicedruk resulteerde dit in een 

mooie 3-0 winst met de volgende set standen: 25-15, 25-20, 25-13.  

 

Volgende week begint voor ons de reguliere competitie in Zwolle tegen C.S.V. Aangezien dat 

om de hoek is tot dan ;). 

Jacob Engberts 


