
wedstrijdverslag ja1 tegen pegasus 
 
we kwamen in de sporthal en toen zaten we maar een beetje  
over sander te denken onze goeie spelverdediger. achja we hebben  
nog een hele goeie spelverdediger genaamd mathias. onder het inslaan  
waren de set upjes van mathias geweldig. 
  
EN TOEN BEGONNEN WE AAN DE WEDSTRIJD 
 
1e set 
effetjes wennen he, roan had totaal zijn dag vandaag. 
ookal was roan zo goed en mepte alles in. 
maar doordat roan alles zo goed in mepte dat kwam door  
roan maar ook door onze vantastise spelverdediger mathias 
en zo alles bij mekaar hebben we toch weer gewonnen met  
25-11 dat was de eerste set 
  
2e set 
nadat we de eerste set gewonnen hadden  
dachten we laten we de tweede set ook maar eens een keertje  
pakken dan. deze set verliep ietsjes moeizamer kwa punten, 
maar ook deze set hebben we met 25-19 gewonnen 
  
3e set 
de derde set stond potter opgesteld en was vervangen voor edwin  
harold pakte het goed op en scoorde aardig wat. 
maar hierbij moeten we de buiten ook niet vergeten want die mepten  
ook alles in dave en bart en kram dan die wou je niet weten zo machtig 
goed als die was die moest je echt effe zien spelen daar kon je zo machtig  
veel van leren. achja zo hebben we de set toch nog weer gepakt met 25-16 
  
4e set 
in deze set gingen we wat afzakken kwa niveau, en het liep telkens gelijk op  
met pegasus. en op geven moment stonden we achter met 2 punten ofzo  
en toen werde lucian vervangen voor edwin en we kwamen weer gelijk  
en uiteindelijk hebben we toch nog weer met gewonnen met 25-23 
  
jaja nu weer gewonnen met 4-0, weer vijf punten erbij  
het was niet een van de moeilijkste tegenstander maar toch je  
best blijven doen en laten zien wat we kunnen en dat hebben we gedaan  
door goed coachen van remco hebben we het niet opgegeven en toch jaja  
hier komt het nog een keer met 4-0 gewonnen   
                                                                                                      door: edwin schur 
 


