Verslag 28 februari open club kampioenschappen
Zaterdag 28 februari stonden we om half negen s’ochtends al weer bij de sporthal om
vanaf daar naar Eerbeek te gaan. Want daar was de halve finale van de open club. We
zaten samen met Sudosa, Dros Alterno en Zaanstad in de poule. Dus het beloofde nog
een zware dag te worden.
Onze 1ste wedstrijd was tegen Dros Alterno. We begonnen wel goed en waren enthousiast
en fanatiek. Maar halverwege de eerste set ging het fout. We werden slordig in de pass
en er werd niet meer gescoord. De eerste set verloren we met 25-18. de 2de set
begonnen we net zoals het eind van de eerste set en het ging steeds slechter. Die set
verloren we ook.
De 2de wedstrijd speelden we tegen Sudosa. Dit was ongetwijfeld het beste team bij ons
uit de poule. De 1ste set speelden we super. Er werd veel gescoord en we waren erg
fanatiek. Maar Sudosa was te goed om het nog spannend te maken dus deze set verloren
we met 25-18. De 2de set ging het niet zo goed als de eerste set. We speelden nog
steeds wel goed maar Sudosa was toch echt een stuk beter en deze set verloren we met
25-14
De 3de wedstrijd moesten we tegen Zaanstad. Zaanstad had nog maar 1 puntje gepakt.
Maar wij hadden er nog geen één. Maar als we met 2-0 van Zaanstad zouden winnen dan
zouden we als 3de van de poule eindigen en dan zouden we alsnog in de kruisfinales
komen. Met deze informatie in ons achterhoofd begonnen we de wedstrijd. We begonnen
fanatiek en maakten veel puntjes. De hele set bleven we zo door spelen en aan het eind
van de set wonnen we met 25-18. De 2de set stelde niks meer voor. In het begin was het
natuurlijk wel spannend omdat we ook deze set moesten winnen. Maar Zaanstad had de
moed al opgegeven en we wonnen de 2de set met gemak. Het was 2-0 voor Setup en we
stonden dus in de kruisfinale.
Omdat we 3de waren geworden van onze poule moesten we tegen de nummer 2 van de
andere poule namelijk de meeuwen. Dat zou een erg moeilijke wedstrijd worden omdat
de meeuwen een erg goed team had. Maar ondanks dat begonnen we de wedstrijd super
en we scoorden erg veel. In het begin van de 1ste set hadden we een voorsprong
opgebouwd van 4 punten en hielden dat bijna de hele set vast. We werden steeds
fanatieker en gretiger en hadden de 1ste set toen gewonnen met 25-19. de 2de set
begonnen we wat slechter door wat opslag fouten aan onze kant. We stonden al snel
tegen een achterstand aan te kijken. En alsof dat niet genoeg was begon onze
spelverdeler, Sander de Vries, ook nog een te klagen over kramp. Maar hij was vast
besloten om de wedstrijd uit te spelen. We probeerden nog die achterstand weg te halen
maar het lukte niet en we verloren de set met 25-20. 1-1 was het nu en dat betekende
een extra set. Maar we hadden de moed eigenlijk al opgegeven en we begonnen weer
slecht. In het begin van de set stonden we gelijk met 4-1 achter. En toen kon Sander
echt niet meer. Teleurgesteld werd hij het veld uitgedragen. In de plaats voor Sander
kwam Mathias er in. Maar het was al te laat. Het ging niet meer en we verloren de 3de set
met 15-7.
Helaas, we hebben de finale niet gered. We kwamen, we zagen en we hebben verloren.
Maar ondanks dat we hebben verloren hebben toch een leuke dag gehad.

