
Set Up Jongens A door naar de Halve Finale NOJK! 
 
Zuidhorn - Zaterdag 2 januari 2010, kwart voor 8 vertrokken de Jongens die als het 
Jongens A team van Set Up zouden spelen richting Zuidhorn, een hele reis dus nog voor 
de boeg. Na een bakkie gedaan te hebben, en Mark en Appie een AA te hebben gehad 
gingen we omkleden. 

De eerste wedstrijd moesten we aantreden tegen Velu/DFS uit Hoogezand. Dit moest 
geen moeilijke opgave zijn. Een wedstrijd waarin Set Up veel mee rommelde met de 
tegenstander en niet hun eigen niveau konden laten zien. Dit resulteerde de in de eerst 
set een 25-12 in het voordeel van Set Up en de tweede set 25-12. De eerste wedstrijd 
hadden we dus binnen. Op naar meer. 

De tweede wedstrijd moesten speelden we tegen het team van DIO Bedum. Deze pot 
waren de Set Uppers zo gebrand om te winnen. De IJsselmuidense jongens speelden 
super enthousiast en maakte zo Bedum de kop gek. Dit resulteerde een inmaakset 25-12 
in het voordeel van Set Up. De tweede set begon Set Up iets te veel mee te rommelen en 
te makkelijk te spelen. 25-21 voor Set Up 

Toen moesten we tegen het team wat in eigen hal speelde en dus ook hun eigen 
‘Meeuwenpubliek’ mee had. Deze wedstrijd liep uit op een ware draak! Set Up liet zich zo 
erg de kop gek maken zodat niet meer lukte. Passes kwamen niet aan, aanvallen 
stranden in het blok of uit en de Meeuwen pakte hun puntjes mee. Dit resulteerde de 
volgende uitslagen en dat zegt neem ik aan genoeg! 15-25, 19-25. 

De laatste wedstrijd al weer voor Set Up en hier moest 1 set gepakt geworden, veel druk 
lag er op de schouders van de IJsselmuidenaars want Alterno had zeker het beste team 
in huis. Beide teams begonnen sterk en streden voor elke punt. Deze set liep niet voor 
niets uit tot een ware thriller! Toch wist Alterno aan het langste eind te trekken, 26-28. 
Wat het was wisten we niet, of het nou goed spel was van Set Up of dat het gemakzucht 
van Alterno was maar in set 2 waren de rollen omgedraaid. Set Up begon super sterk, 
liep uit tot een gat van meer dan 5 punten en hielden dit vast. Dit resulteerde 25-19 en 
dus een 1-1 stand.  

Hierdoor was Set Up zeker geplaatst want Alterno moest nog spelen tegen DIO Bedum, 
bij een 1-1 stand was Alterno als 1ste in de poule en won Set Up op onderling resultaat 
van Bedum, en dit gebeurde! Set Up kan terugkijken op een goed toernooi en op naar 
meer! 

 


