
Set Up Jongens B door naar de Halve Finale NOJK! 
 
Emmeloord - Zaterdag 2 januari 2010, de eerste volleybal zaterdag van het jaar voor 
jongens B van Set Up. Als jongens B moesten wij voor de Open Club kampioenschappen 
spelen in Emmeloord. Om half negen vertrokken we, om zo op tijd aanwezig te zijn voor 
onze eerste wedstrijd om 10 uur.  
 
Onze eerste wedstrijd moesten we het opnemen tegen Sneek. Dit was een pittige 
tegenstander, die zeker in aanmerking kwam voor poulewinnaar. Set Up begon zeer 
sterk aan de wedstrijd, we stonden al snel 7-1 voor. Maar daarna zakten we helemaal 
weg. Zodoende kwamen we aan het einde van de set op gelijke hoogte 24-24. Door een 
goed blok van Bart Schrijver ging de eerste set met 26-24 naar Set Up. De tweede set 
ging gelijk op. Ons spel was niet denderend, maar we konden toch aan het langste eind 
trekken. Zo wonnen wij de set met 25-20 en tevens de eerste wedstrijd.  
 
In de tweede wedstrijd moesten we het opnemen tegen DIO Bedum. Een tegenstander 
die we met 2-0 moesten verslaan. De eerste zet konden we al snel naar ons toetrekken 
en die wonnen we dan ook met 25-16. De tweede set begon wat stroef, we gingen een 
beetje met de tegenstander mee rommelen en zo konden we niet echt afstand nemen. 
Na een paar goede services beurten wonnen we de set met 25-18. 
 
De derde wedstrijd moest de kraker worden van de poule. De wedstrijd Set Up – Olhaco. 
Olhaco had 3 punten weten te winnen en Set Up 4 punten. Deze twee ploegen streden 
dus om de groepswinst. Allebei de ploegen begonnen zeer enthousiast aan de wedstrijd. 
Maar Set Up liep vanaf het begin gelijk uit. Door de goede services van Set Up zijn kant 
en het blok wat goed dicht zat kon Olhaco weinig beginnen tegen het ijzer sterke Set Up. 
De eerste set ging dan ook gemakkelijk naar Set Up met 25-15. De tweede set begon 
geheel anders. Set Up keek al snel tegen een achterstand aan, die ze niet snel konden 
weg werken. Maar bij een stand van 15-15 brak Olhaco op. Ze geloofden er niet meer in, 
mede dankzij een fanatiek en enthousiast Set Up. Zo wonnen wij ook de tweede set met 
25-19.  
 
De vierde wedstrijd was nog een kleine stadsderby. We moesten het opnemen tegen 
Reflex Kampen. Set Up moest 1 set pakken om er zeker van te zijn dat ze eerste werden 
in de poule. Dit was geen moeilijke opgave voor Set Up. Door weinig tegenstand in de 
eerste set won Set Up met ruime cijfers, 25-14. De tweede set mochten de wisselspelers 
van Set Up spelen. Deze zet wonnen we met enige moeite, 25-20.  
 
Door de vier overwinningen van 2-0 was Set Up JB zeker van een plek in de halve finale. 
We kunnen terug kijken op een goed toernooi en we hopen dat we deze stijgende lijn 
kunnen voortzetten in de halve finale.         


