
27 september 2008   Zeus 2K H1 – Set Up H2 

De kop is eraf. De eerste competitiewedstrijd zit erop. Nu heren 2 een nieuwe weg is 
ingeslagen met dit jaar een goede mix tussen wat ervaren spelers en veel jeugdige 
talenten, was het afwachten hoe de eerste wedstrijd zou gaan.  

De eerste set leek er wat spanning te zijn waardoor we al snel op achterstand kwamen. 
We hadden een goede verhouding van jonge en ervaren spelers, dit kon ons helaas niet 
helpen in de eerste set. We konden geen grip krijgen op de middenaanval van de 
tegenstander. Daar kwam bij dat onze servicedruk onder de maat was. Samen met de 
persoonlijke foutjes die we maakten was het genoeg om de eerste set te verliezen met 
21 - 25. We kwamen nog wel terug aan het eind van de set, maar het mocht niet meer 
baten. 

Aan het enthousiasme kon het de eerste set niet liggen en met deze enthousiasme 
gingen we ook de tweede set in. Er was 1 verandering in de basis van de tweede set. Ben 
mocht het in de tweede set gaan proberen ten koste van Albert. Albert heeft laten zien 
dat je op de bank ook belangrijk kunt zijn. De 3 wissels op de bank hadden met z’n 
drieën meer kabaal dan alle spelers en tribune bij elkaar. Dit hielp ons om door te zetten 
en niet onze kop te laten zakken. Op alle fronten gingen we beter spelen. Het blok, pass 
en vooral onze servicedruk werd beter. De tegenstander daar en tegen ging minder goed 
spelen. Ze kwamen niet meer onder onze druk uit. De middenaanval, die in de eerste set 
zo goed scoorde, kon bijna niet meer aangespeeld worden. We liepen langzaam uit tot 
een verschil van 5 punt. Dit konden we goed vast houden tot het eind van de set. Onze 
eerste gewonnen set van het jaar was een feit. De set was 25 – 22. 

De derde set ging weer een stukje beter. Maar ook de tegenstander ging minder spelen. 
Wij speelden zeker niet foutloos, maar stukje bij beetje liepen we uit. Zeus ging meer en 
meer fouten maken. Serverend ging veel fout, dus dat waren mooi gratis punten voor 
ons. De set ging zonder al te veel moeite, maar wel met veel enthousiasme, gewonnen 
met 25 – 20. 

De vierde set was wel even slikken. Een paar foutje van ons, 2 foutjes van de scheids en 
we stonden in al snel met 2 – 8 achter. We zaten in een dipje. De setups kwamen even 
iets minder en we bleken geen aanvalskracht te hebben om dit op te lossen. Een wissel 
moest hier verandering in brengen. Jelle kwam er in voor Martin. Dit bleek een hele 
goede keuze van de coach Henk. We konden de set helemaal keren. Alles begon weer te 
lopen. Vooral de servicedruk van Jos en Wilfred F. leverde ons vele punten op. Al snel 
kwamen we weer gelijk en liepen we er ook gemakkelijk overeen. Op 22 – 12 trok de 
tegenstander nog even goed aan het net waardoor deze scheurde. Voor 3 punt moesten 
we nog wachten tot er een nieuw net hing. Dit mocht voor de Zeus niet baten. Ze 
scoorde nog het eerste punt na de onderbreking, maar daarna maakte Setup H2 het 
netjes af. De eindstand van de vierde en laatste set was 25-13.  

De eerste overwinning was een feit. De eerste vier punt in de competitie die ze ons niet 
meer afpakken. Nu op naar de volgende wedstrijd en weer opnieuw proberen punten te 
pakken. Dan, hopelijk, met de aanmoediging van veel publiek.  

Volgende wedstrijd: 

4 oktober 2008         14:30              Setup H2 – AVC ’69 H1           
Oosterholthoeve 

Door: Martin Stoel 


