
Ootmarsum- Zaterdag 20 februari moest Jongens B de Halve Finale spelen in 
Ootmarsum. Wij vertrokken om kwart voor 8 bij de sporthal, na het bericht te hebben 
gehoord dan een van onze beste aanvallers namelijk Kees ten Brinke niet mee kon 
wegens ziekte. Dit was een zware tegenvaller voor ons.  
 
Onze eerste wedstrijd was om half 11 tegen Set Up’65. Het was een tegenstander die 
twee hele goede spelers hadden en voor de rest een zwak team. Wij begonnen matig aan 
de wedstrijd. Onze pass lag slecht, zodoende konden we geen midden aan spelen. Zo 
verloren wij de eerste set met 25-17. De tweede set was het tegenovergestelde. We 
hadden mooie aanvallen en verdedigend zaten we er goed bij. Ons blok zat goed dicht, 
zodat de goede aanvallers van Set UP’65 niet konden scoren. Dit leidde tot een stand van 
15-15. Daarna zakten we wat weg. Maar uiteindelijk konden we toch aan het langste eind 
trekken. Zo wonnen we de tweede set met 25-23.  
 
De tweede tegenstander was Dynamo uit Apeldoorn. Vergeleken met de andere 
tegenstanders uit onze poule, was dit de zwakste tegenstander. We begonnen de 
wedstrijd niet goed. Maar dit maakten we snel goed door services druk te houden. Zo 
hadden we de achterstand snel ingehaald en wonnen we de eerste set uiteindelijk met 
25-18. Om mee te kunnen draaien in de top van de poule moesten we de tweede set ook 
winnen. Maar de tweede set was dramatisch. We begonnen heel slecht en bleven de hele 
wedstrijd tegen een achterstand aan kijken. Niemand scoorde meer aan onze kant en dit 
leidde tot een verlies van 25-21. Dit gelijke spel was voor ons een grote nederlaag, want 
de kans om door te gaan was stukken kleiner geworden.  
 
De derde wedstrijd moesten we het opnemen tegen Landstede volleybal uit Zwolle. Dit 
was een zeer sterke tegenstander die zeker in aanmerking kwam voor de poulewinst. De 
eerste set begonnen we redelijk, maar we waren niet opgewassen tegen het goede spel 
van Zwolle. We scoorden wel onze ballen maar Zwolle was gewoon een klasse beter. De 
eerste set verloren we met 25-14. De tweede set begonnen we sterk. We konden goed 
met Zwolle meekomen tot de 15, maar daarna was het over. Zwolle trok aan het langste 
eind en zo verloren we met 25-19.  
 
Om nog in de kruisfinale te komen moesten wij winnen van Auto Rebelle uit Dieren. Dit 
was een tegenstander die te vergelijken was met ons. We begonnen goed aan de 
wedstrijd en het punten aantal ging gedurende de eerste set gelijk op. Door het goede 
blok van Set Up wat goed dicht zat konden de aanvallers van Rebelle niet doorbreken. Zo 
wonnen we de eerste set met nog een spannend einde met 25-23. Wij moesten de 
tweede set ook nog winnen en dit was een moeilijke opgave. De jongens van Rebelle was 
gretig en haalden alles van de grond. Aan het einde van de tweede set liepen ze uit en 
zodoende verloren wij de tweede set met 25-21.  
 
Doordat we niet wonnen van Auto Rebelle, konden we geen kruisfinale spelen tegen 
Sudosa Assen. Zo waren we dus uitgeschakeld, terwijl er meer in had gezeten, helemaal 
als Kees er was. We kunnen ons nu weer volledig richten op de competitie, misschien dat 
we daar nog in kunnen verrassen.  
 
 
 


