
                      Wedstrijd  
 Set Up JA1 – Van Dorsten/MAZ JA1 

 
                                      Naar de glorieuze overwinning op VC Sneek, moesten wij het  
                                      thuis opnemen tegen Van Dorsten/MAZ. Een tegenstander die  
                                      dan wel onder ons staat, maar zeker niet de minste is.  
 
Dat bleek al snel aan het begin van de eerste set. Wij begonnen onder de maat, en 
keken al snel tegen een achterstand aan van 4 á 5 punten. Maar halverwege de set de 
draad toch redelijk te hebben opgepakt, wonnen wij de set met 25-21. 
 
Nadat wij de eerste set hadden gewonnen, moest dat ons de tweede set toch ook lukken, 
zo dachten we. We begonnen uitermate slecht en ons niveau was niet om aan te zien. 
Halverwege de set werd er 4 keer gewisseld en dat merkten wij zeer snel. We werkten de 
achterstand snel weg. Zo pakten we die set met 27-25.  
 
Zo begonnen wij de derde set met de zelfde opstelling waar we de tweede set mee waren 
geëindigd. We maakten minder fouten dan de sets hiervoor. Zo bouwden wij snel de 
voorsprong uit. Maar aan het einde van de set gekomen waren we weer terug bij af. 
Niemand scoorde meer. Zo kwam de tegenstander weer gevaarlijk dichterbij. We konden 
toch weer aan het langste eind trekken en wonnen de set met 27-25. 
 
De vierde set liep alles op rolletjes. Er ging aan onze kant weinig fout. We liepen steeds 
verder uit op de tegenstander. Zo wonnen wij de vierde set met 25-17. 
 
Naar twee keer 4-0 te hebben gewonnen, zal dat zaterdag wel anders zijn. Dan komt de 
Zwolle de koploper bij ons op bezoek. Het zal een zware pot worden. De vorige wedstrijd 
verloren wij in Zwolle met 4-0. Wij hopen dat we er zaterdag toch wat meer uit kunnen 
halen. Maar dat zal niet kunnen zonder u steun! 
 

Door: Sander de Vries    
 
 


