
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ten Brinke Set-Up verliest in Zwolle. 
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Voor onze 1e competitiewedstrijd mochten wij aantreden tegen C.S.V., dus 

vertrokken wij richting het mooie Zwolle. Eenmaal aangekomen bij het Windesheim 

college (dit jaar voor het eerst de thuisbasis van C.S.V., voorgaande jaren speelden 

zij in het Deltion college) hebben wij de laatste set van Set-Up H3 gekeken en daarna 

zijn wij met ons allen aan tafel gaan zitten om onze tactiek te bespreken. 

 

Hierna was het zover en kon de wedstrijd beginnen. Wegens het ontbreken van Marien, mocht 

Jakob Engberts zijn competitiedebuut maken op de midden. De eerste set verliep stroef en het 

leek alsof we allemaal voor onszelf speelden en niet als het hechte team waar we om bekend 

staan. Desondanks ging deze set vrij gelijk op aan elkaar, waarschijnlijk moest C.S.V. ook 

wennen de nieuw hal ;). De fouten (deze zullen nog uitgebreid benoemd worden) die gemaakt 

werden tijdens deze set waren voornamelijk aan onszelf te danken en uiteindelijk werd deze 

set met 27-25 verloren 

 

Tijdens de set wissel werden stevige woorden gesproken door Peter maar ook vanuit het team 

zelf, men was het erover eens dat dit ver onder het niveau was en dat iedereen wel een tandje 

bij kon zetten en zo gingen we de 2e set in. Ook deze set hadden domme foutjes de 

bovenhand. Hier hadden we zeker wel wat tegen kunnen doen, zeker omdat wij als team totaal 

geen servicedruk aan het uitoefenen waren. Deze set werd met 25-19 verloren en na deze set 

werd er gegrapt of we niet konden bijhouden hoeveel service er wij wel niet uit gingen. 

 

Maar goed na wat kort gelach, werd er toch weer serieus gepraat en gingen we wel weer vol 

goede moed het veld in. Deze goede moed had blijkbaar toch wat los gemaakt bij ons want we 

speelden ineens weer als een team, iedereen gaf 110% en ballen werden zowaar weer van de 

grond gedoken. Vanaf de kant was goed te merken dat er weer energie en vechtlust in het 

team kwam, dit resulteerde in een met 25-19 gewonnen set. 

 

Het was nog mogelijk dachten we, Peter gaf aan dat we met deze vechtlust die 4e set in 

moesten gaan en daarna dus ook de eventuele 5e set, want na wat we hadden laten zien 

gingen we toch zeker nog voor de winst. Helaas bleek al gauw dat we deze vechtlucht toch 

ergens waren verloren want onze service liet wederom te wensen over, we zullen blij mogen 

zijn als we onder de 10 uit geserveerde ballen waren gebleven. Het bleek al gauw dat we door 

deze fouten, waaronder ook geen dicht block onze kansen aan het vergooien waren. Dit zorgde 

voor de laatste set stand 25-19 verloren. 

 

Wij hebben onze 1e competitiewedstrijd verloren, maar aan de andere kant ook ons eerste 

puntje gepakt ;). Wij spelen op 1 oktober onze 2e wedstrijd en dit keer mogen wij thuisspelen, 

met na de tijd een geweldig leuk feestje voor leden en supporters. Komt U/Jij ook? 
 

 
Joël Vaandering 


