
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Ten Brinke Set-Up DS 1 blijft winnen, 
nu van vv Meppel AZ DS 1. 

 

D.d. 05-11-2022 

Uitslag: Ten Brinke Set Up DS 1 - vv Meppel AZ DS 1 | 3 - 1 

 

Na een week geen wedstrijd gespeeld te hebben mochten we weer! We speelden 

thuis tegen AZ Meppel D1.  

 

De eerste set begonnen we slordig. We maakten veel eigen fouten en kwamen niet in ons spel. 

25-14 winst voor Meppel.  

 

De tweede set kwamen we goed terug. De pass lag goed, de set-upjes kwamen goed aan en er 

werden prachtige ballen aangevallen. Het enthousiasme zat er goed in en we draaiden de 

wedstrijd volledig om. Zowel in het veld als daarbuiten was het een feestje. We hadden de 

opdracht meegekregen om servicedruk neer te leggen, dit konden we goed leveren. Door deze 

druk, het enthousiasme en het mooie volleybal waren we weer helemaal terug in de wedstrijd. 

Een prachtige winst voor Set-Up: 25-8. 

 

In de derde set speelden we weer goed. 

We zaten goed in ons eigen spel en konden 

mooi volleybal laten zien. De pass lag 

goed, hierdoor waren er voor de 

spelverdeler meerdere opties in de aanval. 

Deze werden goed benut en er werden 

mooie ballen geslagen. Ook verdedigend 

zaten we er goed bij Veel ballen werden 

van de grond gehouden en weer 

teruggehaald. Opnieuw konden we de 

servicedruk neerleggen bij de 

tegenstander. Met een ruime voorsprong 

op de teller mocht Alette, onze nieuwe 

aanwinst met nummer 7, haar debuut 

maken. Mede daardoor wonnen we de set 

ruimschoots: 25-11 voor Set-Up.  

 

De vierde set moest de laatste zijn. We waren gebrand om te winnen, want een vijfde set was 

natuurlijk niet de bedoeling. We begonnen goed en wisten een voorsprong op te bouwen. We 

maakten wat onnodige fouten, waardoor de tegenstander wat punten in liep. Toch wisten we 

de voorsprong te behouden. De laatste set van deze wedstrijd wonnen we dus ook: 25-19.  

 

Hiermee was de wedstrijd afgelopen. Opnieuw winst voor Ten Brinke Set-Up D1, dit keer met 

3-1. We hebben een goede wedstrijd gespeeld en we kregen na afloop grote complimenten 

van onze coach. We konden mooi volleybal laten zien aan het publiek. Bedankt voor jullie 

aanwezigheid, dat doet ons altijd erg goed! Het enthousiasme kwam er goed in en we hebben 

genoten! Volgende week zijn we weer aan de beurt, dan spelen we uit tegen Vonk/Coevorden 

dames 1. 

 

Lydia Spaan 


