
 

Zaterdag 13 december Vc Sneek MB1 – Set Up MB1 IJsselmuiden! 
 
Tjaa,, na een (misselijk makende) rit van een uur en een kwartier kwamen we aan in de Sneker 
Sporthal. Helaas moesten we deze wedstrijd spelen zonder onze eigen coaches. Gelukkig waren de 
vader van José en moeder van Tessa bereidt om ons te coachen.  
Vc Sneek MB1 staat tweede in deze competitie dus het zou een moeilijke klus worden! 
 
Eerste set: 
De eerste set begonnen we enthousiast maar konden we niet mee komen met de punten. De 
tegenpartij had een goede opslag die moeilijk te passen was. Als er een mooie pass kwam liepen 
de rally’s lekker en werd er goed aangevallen. Helaas lukte het Sneek elke keer om de bal eerder 
bij ons op de grond te krijgen. We kwamen al snel achter te staan. Deze set verloren we met 25-
14. 
 
Tweede set:  
De tweede set begonnen we weer met volle moed. Vc Sneek had opslag waardoor het voor ons 
belangrijk was direct de eerste bal goed te passen. Elke bal waar een set-up uit kwam werd goed 
aangevallen. We konden goed meekomen met de tegenpartij. Helaas lieten we het later alsnog 
liggen en verloren we met 25-17.    
  
Derde set: 
De derde set begonnen we goed. Omdat we voor stonden raakten we helemaal de kluts kwijt:P. 
We wisten onze plekken niet meer. Ondanks de time out, waarin de plekken weer duidelijk werden 
gemaakt, speelden we toch rommelig verder. Voor we het wisten was het 25-14. 
 
Vierde set: 
De vierde set probeerden we er allemaal nog het beste van te maken. Helaas konden we dit niet 
lang vasthouden. Iedereen speelde haar eigen spelletje, er werd niet meer geroepen wie de bal 
pakte daardoor verloren we veel punten. Ook deze set verloren we met 25-12. 
 
     
  
  
 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

  

 


