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Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd van het seizoen op het 

programma tegen S.V.M DS1 in de Oosterholthoeve. Voor Mara en Sanne de 

Bruin zou dit waarschijnlijk de laatste wedstrijd van het seizoen zijn omdat ze 

gaan studeren. Voor hen en voor onze coach Arjen was dit de laatste wedstrijd 

bij Setup Dames 1.  

In deze wedstrijd moesten er nog wel de 

nodige punten worden behaald om 

directe degradatie en het spelen van PD-

wedstrijden te voorkomen. Toch gaf 

Arjen ons mee om deze laatste wedstrijd 

met veel plezier en beleving te spelen. 

 

In de basis van de eerste set stonden 

Janneke, Sanne, Anneloes, Sanne, Mara, 

Lonneke en Nienke. We begonnen de 

eerste set heel gespannen te spelen. 

Daarom lieten we S.V.M over ons heen 

lopen en verloren we de set met 13-25.  

 

De tweede set waren we ervan overtuigd wel te pakken maar ook dit verliep niet volgens 

plan. Net als bij de eerste set was er nog spanning maar ook de beleving ontbrak. 

Hierdoor maakte wij zelf ook weer eigen fouten en verloren de set met 19-25.  

 

De derde set moesten en zouden we pakken. We stonden 

minder gespannen in het veld en we lieten beter spel zien. 

We wonnen deze set uiteindelijk met 26-24 en voorkwamen 

de directe degradatie en de PD-wedstrijden. 

 

Toch wilde we de vierde set ook pakken van S.V.M om er 

alsnog een prachtige vijfsetter van te kunnen maken. Helaas 

was dit niet het geval en verloren we de set met 11-25. 

Ondanks dat we de laatste thuiswedstrijd met 3-1 verloren 

hebben, zijn we als 9de op de ranglijst geëindigd en blijven 

we in de promotieklasse!  

 

Wij willen Arjen nog extra bedanken dat hij het de afgelopen 

vier maanden met ons aandurfde. Ondanks een bewogen 

seizoen hebben wij dankzij hem, Dave en Mark en alle andere 

die ons hebben geholpen, het plezier in het team en volleybal 

teruggevonden! 

Ook gaan we Mara en Sanne de Bruin missen in ons team. 

We hebben samen mooie seizoenen gespeeld en veel kunnen 

lachen met elkaar.  

Tenslotte willen wij ook alle supporters bedanken en hopen jullie volgend seizoen weer te 

mogen zien bij onze wedstrijden! JOEJOEEEE! 

Sanne Kalter & Nienke Tennekes 


