
HeVoC ’89 JA1 – Set Up JA1 
 
Door de vorige overwinning gingen we weer met volle moet naar Heerenveen om daar 
tegen een van onze sterkste tegenstanders te spellen, Hevoc! 
 
We gingen de eerste set er dus met volle moet tegenaan, maar door foutjes van Set-up 
kwamen we al snel op een achterstand te staan van 15-5. Maar onder andere door het 
coachen van Harry, en Harold die op de bank zat en de sfeer er weer een beetje in bracht 
kwamen we weer sterk terug. Het werd een spannende eerste set de standen liepen het 
laats gelijk op tot boven de 25. Helaas verloren we deze set met 29-27 
 
Ondanks dat we de eerste set hadden verloren gingen we veder zoals we geëindigd 
waren. Roan die op de bank zat, had deze set alle gelegenheid om naar de meiden teams 
te kijken die op een veld naast ons volleyballen. Ondertussen werd er fanatiek 
gevolleybald en Set-up stond al snel een eind voor in de punten. We speelden zo door 
zonder te wisselen en wonnen deze set met 25-15. 
 
De derde set speelden we net zo veder als de tweede set, Roan stond weer in het veld en 
had alle aandacht weer bij het spel. Hij scoorde veel punten samen met de andere 
middenman Etwin Schür! We kwamen ook in deze set weer snel op een grote 
voorsprong. Het werd een leuke strijd naar de 25 waarbij Set-up toch weer de sterkste 
was! We hebben deze set gewonnen met 25-14.  
 
De vierde set moest Hevoc winnen om toch nog kans te maken op een overwinning. Maar 
Set-up bleef er goed bij en speelde leuk zijn eigen spelletje waar de tegenstander niet 
tegen op kon. Ze waren overgeleverd aan een eerste nederlaag dit seizoen tegen Set-up! 
We hebben de laatste set gewonnen met 25-12 
 
Volgende week moeten we naar Landstede, de moeilijkste tegenstander dit seizoen. Om 
aan de top te komen zullen we hiervan moeten winnen. We hopen u/jullie daar ook te 
zien om ons daar te komen aanmoedigen.  
 

Door: Lucian Klooster 


