
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Set Up Jeugd naar Halve Finales 

Nederlands Kampioenschap. 
 

 
IJsselmuiden 05 januari 2013  
 
Afgelopen zaterdag heeft jongens c van Set Up IJsselmuiden zich weten te plaatsen voor 
de halve finales van het Nederlands Kampioenschap. In de poule werd alleen van Alterno 
verloren, waardoor de jongens in de poule o.l.v. Schilder de kruisfinale haalden. Deze 
kruisfinale tegen Prima Donna Kaas uit Huizen bleek een zware wedstrijd. De jongens c 
stonden vol spanning en maakten vooral passend en serverend een onzekere indruk, 
daar ze de eerdere wedstrijden dit prima op orde hadden. Al snel werd de eerste set 
verloren en het vertrouwen bij de jongens begon weg te zakken. Coaches Joffrey v.d. 
Belt en Remco Bultman wisten tijdig de jongens bij de les te krijgen. Serverend werden 
opdrachten goed uitgevoerd en passend bleven zij sterk overeind. Hierdoor konden de 
sterke aanvallers aan de andere zijde van het net niet bediend worden. De tweede set 
ging terecht naar Set Up IJsselmuiden. Een derde set moest de beslissing brengen. Het 
recept voor de derde set was vrij simpel, doorgaan waar je de tweede set mee geëindigd 
bent. Al snel had Set Up een 10-3 voorsprong te pakken. Scherpte bleef vereist om niet 
onder druk te komen staan. Uiteindelijk trok Set Up jongens c aan het langste eind en 
plaatste zich voor de halve finales. 
Andere teams die in de kruisfinales helaas net te kort kwamen, waren het meisjes d en 
jongens b. Ook hier waren kleine verschillen doorslaggevend voor de winstpartijen. 
Desondanks kunnen jongens b o.l.v. Holtland/Holtland en meisjes d o.l.v. Schrijver met 
opgeheven hoofd het toernooi verlaten. 
Meisjes c dat voor het eerst deelnam aan het toernooi heeft ook een puik prestatie 
neergezet. Zij hebben bewezen zeker goed weerstand te kunnen bieden aan potentiele 
kampioenskandidaat Sneek. Echter de volgende ronde bereiken was nog wat te hoog 
gegrepen. Jongens a kende vooraf een slechte voorbereiding. Dave de Velde melde zich 
met een rugblessure af. Spelverdeler Sukaldi viel gedurende het toernooi geblesseerd uit. 
De vervanging presteerde uitstekend maar bleek uiteindelijk net te licht bevonden om de 
volgende ronde te bereiken. 
Van de vijf teams hebben drie teams de kruisfinales weten te bereiken, waarvan jongens 
c zich in de halve finales mag profileren. Al met al een nette prestatie voor een 
vereniging als Set Up IJsselmuiden. 
 
De Nationale Open Jeugd Kampioenschappen is het belangrijkste jeugdtoernooi dat 
de NeVoBo organiseert. Deelname staat open voor alle verenigingen. Clubs nemen deel 
met gelegenheidsteams die voor dit doel - zo sterk mogelijk - worden samengesteld. 
Vaak doen jeugdspelers mee die al uitkomen in seniorencompetities en de landelijke 
divisies. Jaarlijks doen ruim 500 teams mee, aan de diverse onderdelen; jongens en 
meisjes A, B, C en CMV teams. 

http://www.nevobo.nl/

