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Set Up Heren 1 - P.Z.H. Heren 1  

 
Vandaag stond P.Z.H. op het programma. Een ploeg die onderin meedraait maar 
misschien juist daarom een tegenstander is waar je voor moet oppassen zodat ons niet 
hetzelfde overkomt als tegen Meppel. 
Deze wedstrijd zou dus ook geen makkelijke worden ook mede omdat Arjen Vahl zijn 
duim heeft gebroken tijdens een training en zijn broertje Rick Vahl zal zijn plek 
overnemen. 
 
De wedstrijd begon redelijk gelijk opgaand. We speelden netjes onze side out en het ging 
gelijk op tot het einde van de set. Aan het eind van de set konden wij net even wat meer 
gas geven en haalden deze set redelijk gemakkelijk binnen met 25-19. 
Maar zoals ons wel eens vaker is overkomen, is de tegenstander pas wakker na het 1e 
set verlies. Er kwamen wat kleine slordigheidjes in en ook omdat de spelverdeler niet al 
de routine heeft om te spelen in dit team waren er wel eens wat kleine afstemmings 
foutjes in de aanval. Deze set ging verloren met dezelfde cijfers als de 1e set. 19-25. 
Maar in de 3e set pakten we weer ons oude spel op van de 1e set en ging het redelijk 
gelijk op. De tegenstander bleek echter vrij bedreven in de politiek want die ging nog 
even een gele kaart ophalen bij de scheidsrechter wegens praten. Bij 21-20 kwam onze 
kleine Rick Vahl aan service en die serveerde met 1 ketser en 3 aces de set voor ons 
binnen. 
En toen kwam de 4e set.. 
We begonnen weer slapjes aan deze set. Paar foute passes, paar keer de bal in het blok 
of uit. En we stonden al redelijk snel 5 punt achter. Tegen deze achterstand bleven we de 
hele set een beetje aanlopen en terwijl we later in de set wel goed mee speelden. Helaas 
werd ook deze wedstrijd weer een 5-setter voor ons. Iets wat we dit seizoen al 5x eerder 
hadden meegemaakt. Set ging verloren met 22-25. 
De 5e set ging ook weer gelijk op. Zelfs bij het wisselen van veld stond het 8-7. in ons 
voordeel. We liepen na de veldwisseling uit tot 13-11 maar toen maakten we weer zelf de 
fouten en lieten P.Z.H. terug komen en zelfs op matchpoint komen. Gelukkig konden we 
deze set naar ons toe trekken met 16-14 en zo hebben we ook onze 6e 5-setter winnend 
afgesloten. 
         Door: Bart van der Horst 
 
 


