
 
 

Wedstrijd VC Sneek JA1 - Set Up JA1 
 
 

De vorige wedstrijd hadden we gewonnen met 4-0 van VVH. We hadden zin om te gaan 
winnen. Maar dat moeten we ook nog doen. Zij stonden 2e en wij 3e. Met een 4-0 
overwinning staan we gelijk op de 2e plaats. Dus we begonnen met volle moed. 
 
1e set: We begonnen goed we stonden direct al een paar punten voor. Af en toe een 
mooie aanval en soms een balletje prikken. Remco had op de training ook al gezegd dat 
we dat moesten doen, dus vandaar. Dat scoorde ook goed. Eigenlijk was er weinig van te 
zeggen want alles liep. We wonnen deze set wel maar ze bleven toch steeds in de buurt. 
Het eindigde met: 22-25 voor ons. 
 
2e set: Het bleef goed gaan. Zij gaven de moet ook nog niet op maar wij bleven goed 
spelen. Bart had een paar mooie opslagen. We stonden deze set ook al goed voor. Dat 
prikken werkt wel dus af en toe een balletje prikken deden we dan ook. Zo wonnen we 
deze set ook met: 17-25. 
 
3e set: Sneek gaf de moet nog niet op maar ze speelden niet meer geweldig. De paas 
ging wel goed dus Sander heeft nog wel wat balletjes door geslagen. Dat ging vaak wel 
goed, dus voor Sander viel er ook nog wat aan te vallen. Onze opslag was ook goed dus 
hun kregen veel foute pasen en wij bouwden dus ook wel een redelijke voorsprong uit. 
Iedereen vocht er voor en was fanatiek dus we speelden ook erg goed, er was weinig op 
aan te merken. Deze set wonnen we ook met: 9-25. 
 
4e set: Sneek was niet goed meer en had het ook al ongeveer opgegeven, maar ze 
deden nog redelijk mee. Met wat mooie aanvallen van Edwin en Kees scoorden we wel 
veel punten. Slecht ging het niet maar Sneek deed nog mee en kreeg later weer hoop 
toen we gelijk opgingen. We stonden toen 21- 22 achter dus maar een time out. Het 
bleef gelijk opgaan. Mark sloeg een bal via het blok uit maar de scheidsrechter had het 
niet gezien dus een punt voor hun. Het stond 24-24 dus we moesten. We wilden alle vier 
de sets winnen om dan ook op een 2e plek te komen. Dat deden we dan ook we wonnen 
met: 24-26. 
 
Deze keer dus in Sneek gewonnen met 4-0. De vorige keer met 3-1 verloren. Nu een 
gedeelde 2e plek, maar wij moeten nog 2x tegen Zwolle en Sneek nog een keer. Dus we 
krijgen het moeilijk maar de 2e plek zou wel mooi wezen. Zaterdag weer vol aan de bak 
thuis tegen van dorsten. 
 

Door: Dave de Velde  

 


