03-01-2009 | Set Up Jongens B niet verder op Open Club
Na het aan komen in de mooie sporthal in Almere moesten we onze eerste wedstrijd
tegen VC Omniworld we wisten niet goed VC Omniworld was dus we moesten het maar
mee maken in de wedstrijd. We begonnen aardig stevig in de wedstrijd we waren scherp
en alert. We legden de druk aan hun kant van het net en hun maakten veel fouten daar
door kwamen we op een mooie voorsprong. Er werd goed gepaast en goed aangevallen.
En zo wonnen we de set met 25-?? en zo gingen we met een goed gevoel de 2e set in. De
tweede set hadden hun een beter spelverdeler in gezegd en toen gingen hun meer
scoren. En zo liep het een beetje gelijk op. Maar wij lieten onze goede kant even zien en
hebben ze toch laten zien wat winnen is dus. En we hebben de set gewonnen met 25-??
We gingen met veel goede moet het veld in tegen Gemini-S. Gemini-S moest beter zijn
als VC Onmiworld en dat hebben we gemerkt we hadden al een wedstrijd van een gezien
dus het werd een zware opgave. We gingen in de wedstrijd gelijk op. Gemini-S had een
goeie pass. En wij hadden veel eigen fouten. Dus we moesten er op het laatst nog voor
knokken. Het stond 24-18 voor Gemini-S en moesten dat toch nog even recht zetten. We
hadden de scheidsrechter niet mee zitten. We hadden het toen tot 24-21 gebracht en
toen werd er onterecht een punt aan Gemini-S gegeven dus daardoor verloren we de set.
Dus we liepen allemaal de moed in de schoenen laten zakken dus we gingen maar weer
de tweede set in toen werden we aangemoedigd door de meiden van Landstede.
Natuurlijk voor Roan de lokaas van ons team! We liepen in het begin van de set met 8-1
voor er werden een paar punten van door Gemini-S gescoord en toen kwam de stress
weer in ons team terecht we gingen zeuren en mekkeren op mekaar en het liep erg uit
de hand we kwamen al gauw weer op een achter stand. En toen kregen we een time out
Remco zegt: Ik hoor nog meer geluid van de tribune dan van ons zelf!. En zo gingen we
weer het veld in. We brachten het tot 20-20 We deden zo ons best maar het lukte niet.
We hadden uit eindelijk verloren met 25-22.
Dan de wedstrijd tegen Forza Hoogland. Door de nederlaag tegen Gemini-S moesten wij
2 punten pakken. Voor deze wedstrijd moest Bart nog overgeven. Maar met wat
aspirientjes kon hij toch nog mee spelen. We begonnen slecht aan de wedstrijd. Het spel
aan onze kant was onder de maat. Maar langzamerhand groeiden we in de wedstrijd. Zo
wonnen wij de eerste set met 25-20.
De tweede set begonnen wij stukken beter. Iedereen verdedigde goed en men scoorde
veel. Door een paar goeie opslagen aan onze zijde liepen we snel uit. zo wonnen wij de
tweede set met 25-11.
Tot onze grote verbazing won de Boemel 2-0 van Gemini-S. Zo moesten wij 2-0 van de
Boemel winnen op door te kunnen. Wij begonnen uiterst slecht aan de wedstrijd. We
keken al snel tegen een 7-1 achterstand aan. Het liep totaal niet bij Set-up. Zo werd de
eerste set met 25-13 verloren.
Om er toch nog een 3 setter van te maken moeten wij de tegenstander onder de 13
punten houden. We gingen toch met volle moed de 2e set in. We kwamen gelijk op
voorsprong, en geloofden er weer in. Maar daar werd door de Boemel snel een eind aan
gemaakt. Door hun zeer goede mid aanval waren wij ook weer kansloos. Niemand
geloofde er meer in. Zo kwamen Albert en Marinus nog in het veld op wat speelminuten
mee te pakken. We verloren ook deze set met 25-15.
Zo kwam er een einde aan deze Open Club. We hadden genoeg kwaliteit om door te
gaan, maar het kwam er vandaag gewoon niet uit. We hebben gestreden maar er niets
voor terug gekregen. Zo werden wij 3e in de poule. Ondanks de uitschakeling mogen we
toch op een mooie dag terug kijken.

