
L.V.C. H1 – Set Up H2 
 
We vertrokken om half 7 richting Lemmer om daar tegen het 1ste team van L.V.C te 
spelen. We kwamen ruimschoots op tijd aan en hadden genoeg tijd om lekker warm te 
spelen en die dingen.  
 
We begonnen de 1ste set met direct een achterstand van ongeveer 5 punten. Die 
achterstand bleven we tegen aan kijken en werd zelfs nog groter aan het einde van de 
set. Die achterstand kwam voornamelijk door het dichte en ook nog eens hoge blok die 
niemand wist te omzeilen. 
 
De 2e set gingen we op hetzelfde spel verder maar kwamen toch nog heel dichtbij de 
winst van de 2e set maar aan het eind liep toch L.V.C. er met de set vandoor. 
 
Begin van de 3e set veranderde de basis, Jos ging eruit voor Wilko en Ben moest 
plaatsmaken voor Albert. We speelden die set toch wat beter en liepen al snel uit, maar 
kwamen toch weer gelijk op 18-18 toch trokken wij aan het langste eind dus de stand 
was 2-1 in het voordeel van L.V.C..  
 
De 4e set moest Jelle plaats maken voor Martin, niet omdat hij slecht speelde want dat 
deed hij zeker niet. We trokken het goede spel van de vorige set door en de 
enthousiasme in het team werd erg sterk. Setstand 21-25 in ons voordeel. De stand was 
dus 2-2 dus moest er een 5e set plaatsvinden. 
 
We begonnen nog goed aan de set met 1-1 maar L.V.C. liep als snel uit, door 
beslissingen van de scheids die niet in ons voordeel waren liep de frustratie hoog op en 
werd Wilfred Tennekes beloont met een gele kaart. De set eindigde in 4-15 in het 
voordeel voor L.V.C.. Blij met de punten maar er had meer in gezeten. 
 
De volgende wedstrijd in om 14.00uur tegen Landstede Volleybal/VCZ in de Thorbecke 
SG te Zwolle. 
 

Door: Albert van Asselt  


