03-01-2009 | Set Up Jongens A ronde verder op Open Club
In de voorbereiding voor de Nationale Open Club Kampioenschappen hebben de Jongens
A een tweetal oefentoernooien gespeeld. In Apeldoorn het Dros Alterno-toernooi, in
Hardenberg het Rabobank-toernooi.
Het Alterno-toernooi was een ware krachtmeting. Set Up veegde hier Piet
Zoomers/Dynamo met de vloer aan. In de 2e wedstrijd tegen Dros Alterno werd het 1-1.
Om kans te maken op de finale was er 1 setje nodig tegen Sliedrecht Sport. Set Up
speelde zwak en verloor met 2-0, en weg was het zicht op de finale. Ook kwam er geen
3e en 4e plek voor Set Up. Jongens A werd 5e.
Op het Rabobank-toernooi nam Set Up het op tegen Landstede, Reflex en Kangeroes. Het
volleybal was ronduit belabberd, maar met de dames zat het daar wel prima! Set Up won
van Reflex en van de Kangeroes, maar verloor van Landstede en werd hier 2e.
Zaterdag 3 januari moest het dan gaan gebeuren. Kwart over 8 hebben de spelers,
coaches en een enkele supporter zich verzameld bij de Oosterholthoeve om richting
Sporthal ‘De Trasselt’ in Hoogeveen te gaan. Alle slaapkoppies konden in de auto nog
even goed wakker worden, maar om 10 uur moest er toch vol aan de bak worden
gegaan. En wel tegen Landstede Volleybal/VCZ.
Daar Set Up op het Rabobank-toernooi nog kansloos van Landstede verloor, begonnen de
jongens van Set Up nu sterk aan de wedstrijd. Set Up liep vroeg in de wedstrijd uit op
Landstede en leek op een setwinst af te gaan. Niets bleek minder waar, Landstede
knokte zich terug en won met 26-24. Een domper dus voor Set Up, ze wist dus wat ze
moest doen: scherp blijven en vechten tot het eind!
In de 2e set liep, in tegenstelling tot de 1e set, Landstede snel uit en het was nu
Landstede die op de setwinst af leek te gaan. Set Up knokte zich nu heel verdienstelijk
terug en won dit keer met 26-24. Een volkomen terechte uitslag: 1-1
De 2e wedstrijd moest Sneek er dan aangaan. Vooraf hadden we hoge verwachtingen van
deze ploeg, ze hadden toch een paar (ex)jeugd Oranje-spelers. Deze verwachtingen
bleken onterecht; Sneek werd de flop van het toernooi. Sneek wist op het toernooi geen
set te pakken en ging met lege handjes naar huis… Ook niet tegen Set Up dus. Set Up
nam in beide sets vroeg een ruime voorsprong en kon rustig de wedstrijd uitspelen.
Setstanden: 25-20 en 25-18. Uitslag: 2-0
Set Up moest het in de 3e wedstrijd opnemen tegen Dio/Bedum. We hadden ze voor deze
wedstrijd al even tegen de Meeuwen zien spelen en we konden zeggen dat de ploeg
verdedigend veel pakte. Het was duidelijk dat we met lief zijn er niet kwamen, we waren
gewaarschuwd. Het besef dat elk puntje belangrijk was, drong bij de jongens van Set Up
pas halverwege de 1e set door. Set Up begon slordig aan de wedstrijd en rommelde
lekker met Dio/Bedum mee. Pas rond de 15-15 wist Set Up een voorsprong te nemen en
gaf dat niet meer weg. Set Up won met 25-20. De 2e set begon Set Up wel gelijk goed en
nam zo een ruime voorsprong wat het de rest van de set niet meer uit handen gaf. Dit
resulteerde in een 25-15 setwinst. Uitslag: 2-0
Reflex was de 4e tegenstander van Set Up. Ongeacht de stand kon dit nog wel eens een
rare pot worden, en dat bleek… Set Up begon weer heel zwak aan de 1e set en het was
Reflex die steeds een (kleine) voorsprong nam. Zelf bracht Set Up de pass niet en de
kansen die ze kreeg werden niet afgemaakt. Tsjah… dan krijg je het moeilijk. Reflex
strafte dit af en won met 25-23. Voor de 2e set kregen we terecht een ‘donderpreek’ van
Joffrey. Revanche moest er komen in de 2e set en revanche kwam er in de 2e set. Alles
liep bij Set Up. Lange serviceseries, prima passes, ook over de set-ups konden we niet
klagen en de kansen die Set Up kreeg werden afgemaakt. Alle foutjes van Reflex werden
genadeloos afgestraft. De koppies gingen al snel naar beneden bij Reflex. Set Up won
afgetekend met 25-8. Uitslag: 1-1. Toch bleven we natuurlijk een naar smaakje aan deze
wedstrijd overhouden, dat was niet nodig geweest…
Na wat rekenwerk bleek Set Up nog 1 set nodig te hebben in de laatste wedstrijd tegen
de Meeuwen. Natuurlijk namen we geen genoegen met 1-1, maar waren we uit op een
overwinning. De Meeuwen hadden zelf ook nog kans om door te gaan, maar dan moest
er wel gewonnen worden van Set Up. Set Up leek niet te beseffen dat het door kon naar

de halve finales van de Open Club en begon belabberd aan de wedstrijd. Set Up maakte
veel persoonlijke fouten en de Meeuwen bouwden hun voorsprong steeds verder uit. Op
een stand van 18-12 ging Jos Vahl in een verdedigende actie door zijn enkel en moest
het veld verlaten. Willem onze B(ier)-Leaguespeler kwam in het veld en mocht eens
kijken of hij de positie passer/loper wat vond. Jos werd verzorgd in de kleedkamer en
kwam even later weer de zaal in. Het was duidelijk dat hij niet verder kon spelen…
Blijkbaar motiveerde deze blessure de jongens zo dat ze weer terugkwamen in de
wedstrijd. Puntje bij puntje kwam Set Up dichterbij. Toch waren het de Meeuwen die op
setpoint kwamen. Set Up werkte dit weg en de set liep uit op een heuse thriller, waarin
Set Up zelfs aangemoedigd werd door de jongens van Reflex. Set Up bleef vechten tot
het eind, en met succes; Set Up won met 31-29. Het besef dat de volgende ronde van de
Open Club was bereikt, kwam dan ook niet veel later. De jongens deden een
vreugdehupje, maar er moest natuurlijk nog een set worden gespeeld. De laatste set
speelde Set Up helemaal vrijuit (zoals het hoort…) en hierin kreeg Lucian ook nog zijn
kans om zich te bewijzen. Willem en Lucian speelden, net als de rest van de jongens, een
prima wedstrijd en Set Up wist ook de laatste set naar zich toe te trekken met 25-20.
Uitslag: 2-0
Vermoeid, kapot en met een grote glimlach op de koppies van de jongens, coach en de
supporters werd het veld verruild voor de kantine. Hier werd wat gegeten en natuurlijk
iets gedronken op het succes. Op naar 28 februari!
Set Up eindigde als 2e in de poule achter Landstede. Beide ploegen verloren 2 sets en het
onderlinge resultaat was ook hetzelfde. Landstede werd 1e omdat het een hoger
puntensaldo (verschil: 6 punt) had dan Set Up.
Jongens A van Set Up wordt gecoacht door:
Joffrey van den Belt en Henk Vahl.
Jongens A bestaat uit de volgende spelers:
Albert van Asselt, Jelle Holtland, Willem van der Horst, Lucian Klooster, Jos Schrijver,
Wilko Snijder, Jos & Rick Vahl.

