
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ten Brinke Set-Up DS 1 wint laatste 
wedstrijd van seizoen overtuigend. 

 
D.d. 12-05-2022 

Uitslag: Rouveen DS 1 - Ten Brinke Set Up DS 1 | 0 – 4 

 

Daar was hij dan toch echt, de allerlaatste wedstrijd dit seizoen… We mochten het opnemen 

tegen hekkensluiter Rouveen. Een jong team dat heel wisselend speelt en dat was te merken! 

 

De eerste set begonnen we met volle overtuiging. Passend werden ballen gebracht en 

afgemaakt en ook serverend deden we goed ons best. We konden ons eigen spelletje spelen 

en wonnen deze set dan ook met 25-15. 

 

De tweede set was een kopie van de eerste 

alleen gingen we er nog net iets harder 

overheen. Mede dankzij de goede service series 

werd de eindstand 25-7. 

 

We wisten van tevoren al dat dit een makkelijke 

wedstrijd zou worden. Aan ons de taak om de 

focus vast te blijven houden want ons kennende 

zouden we nog een set weg gaan geven ook. Dit 

is dan ook wat er bijna gebeurde in de 3e set.  

Lang ging het gelijk op, Rouveen werd 

verdedigend ook beter, wij steeds slordiger. 

Gelukkig bedachten we in de slotfase om toch 

maar even iets meer ons best te doen en niet 

onze traditie in ere te houden. We wonnen we 

deze set met 25-20. 

 

Op naar de vierde en allerlaatste set. We speelden door met de overtuiging zoals we de 3e set 

waren geëindigd. Mooie punten werden gescoord en aan de kant werd hard gejuicht. Rouveen 

had de koek op en zo wonnen we ook deze set met 25-12. 

 

Dat was hem dan de allerlaatste wedstrijd van dit gekke seizoen. Een mooie afsluiting van 4-0 

winst! We zijn geëindigd op een mooie en welverdiende (2e) plek.  

Ondanks het besluit van Nevobo dat promotie/degradatie niet mogelijk is, gaan wij ons wel 

hard maken voor die plek in de 3e divisie.  

We nemen afscheid van Iris en Anneloes en gaan ons voorbereiden op volgend seizoen!  

Mocht u/jij nog ambities hebben om te komen spelen in ons gezellige team, stuur ons dan 

vooral een bericht! 

 

We willen onze sponsors bedanken voor hun bijdrage dit seizoen:  

Ten Brinke financiële dienstverlening en Goedzorg Fysiotherapie.  

 

En last but not least willen we jullie bedanken voor alle support dit afgelopen seizoen, we 

hebben van jullie genoten! We hopen dan ook van harte jullie vanaf september weer terug op 

de tribunes te zien!  Voor nu wensen wij iedereen een fijne zomervakantie en tot dan! 
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