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Dit was onze eerste wedstrijd dus het was weer even inkomen. 
We moesten uit spelen dus we hadden niet ons fijne thuis publiek. 
 
1e set 
We begonnen slecht aan de wedstrijd. We maakten stomme fouten, de paas liep niet 
echt, maar Sander de Vries maakte alles weer goed met zijn top setupjes! Later in de 
wedstrijd gingen we meer slaan dus ook meer punten pakken. Dus we hebben uit 
eindelijk gewonnen met 25-20 
 
2e set 
Deze set was een pittig set. Bart die serveerde uitstekend zodoende kwamen we op een 
6-0 voorsprong. Maar door geklungel aan onze kant kwamen we snel weer op 8-8 te 
staan. We liepen de hele tijd gelijk op. We konden geen voorsprong opbouwen. We 
maakten servesfouten. Op het eind van de wedstrijd werd het erg spannend. Het stond 
24-24 we maakten om en om punten. Toen mocht onze beer van een mark Flier serveren 
maar wat deed hij, hij kende zijn eigen krachten niet en slaat die bal zo uit. Zo keken we 
weer tegen een achterstand aan. We dachten laten we er maar een eind aan maken en 
dan hebben we nog gedaan ook! De set is geëindigd in 29-27 voor Set Up. 
 
3e set 
In deze set speelden we in het begin goed. We kwamen op een voorsprong van 6-0 door 
de goed te serveren. En die voorsprong die bleven we ook behouden. We stonden ruim 
voor met 20-9. Maar toen ging er wat mis. De tegenstander kwam terug tot 21-15 maar 
onze goeie midaanvaller genaamd Harold de Ruiter vroeg de bal constant en toen kreeg 
hij hem en die sloeg hij hard in. Zo wonnen wij die set toch nog met 25-19.  
 
4e set 
In deze set ging het wel soepel. We hadden veel lol en we bouwden weer een ruime 
voorsprong op. Door de service van Harold de Ruiter. Er werden wel eens foutjes 
gemaakt maar we hielden steeds de voor sprong. Er werd ook veel gewisseld. Zo kwam 
onze jonge nieuwe spelverdeler Matthias Sukaldi erin. Hij had een paar mooie ballen op 
de mid en die werden hard ingeslagen. Zo wonnen wij ook die set weer met 25-19. 
 
Deze wedstrijd was onze eerste van het seizoen. En gelijk 5 punten het kan niet beter. 
Het was niet een van de moeilijkste tegenstanders maar we moesten het toch wel weer 
doen. Door goed coachen van Henk Kaspers en assistent-coach Harry de Velde haalden 
we toch 5 punten binnen. Op naar zaterdag waar ons Sneek thuis staat te wachten, dat 
zal onze eerste zware kraker worden. We zullen zien hoe het gaat.  
 
  
 

Door: Jongens A1 
 
 
 
 
 
 


