
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CMV Jongens NOJK 2014. 
 
De jongens CMV begonnen met een moeilijke wedstrijd tegen VC Sneek. De jongens 
waren erg zenuwachtig en stonden al heel snel een eind achter. Ze waren de eerste set 
totaal niet opgewassen tegen de jongens uit Sneek. De tweede set ging al een stuk beter, 
er werd leuk gevolleybald maar de Sneekse jongens waren gewoon te sterk.  
 
De tweede wedstrijd was  een belangrijke wedstrijd omdat we wisten dat die wel eens de 
beslissende kon worden. Er waren namelijk twee erg sterke teams die waarschijnlijk 
nummer een en twee gingen worden in de poul. De strijd om plek drie ging tussen VVH en 
Set-UP. De tegenstander was VVH Hardenberg, een vergelijkbare ploeg. De eerste set 
verloren we met 25-18 maar we voelden wel dat er kansen lagen. De tweede set 
begonnen we goed, maar het zakte weg. Na een time-out werd de set toch met 25-22 
gewonnen.  
 
Toen wisten we al dat het erg moeilijk zou gaan worden om door te gaan want we zouden 
het op onderling resultaat verliezen van VVH. Dus moest er een punt gepakt worden tegen 
Sudosa-Desto en dan zou het er goed uit zien. De eerste set ging niet zo goed, de jongens 
uit Assen waren een stuk beter en wonnen. De tweede set waren de Set-Uppertjes zich er 
van bewust dat het de laatste kans was. Het werd een spannende set die jammer genoeg 
met 25-22 verloren werd. Uitschakeling was een feit.  
 
De laatste wedstrijd moest dan zorgen voor een mooie afsluiter van het toernooi, zodat we 
toch met een goed gevoel naar huis konden. De wedstrijd tegen Olhaco moest van te 
voren al gewonnen worden. De eerste set werd door de vermoeide Set-Uppertjes 
gewonnen, maar de tweede set ging toch nog naar Olhaco.  
 
Al met al een hele leuke en leerzame dag. We kunnen er jammer genoeg geen vervolg aan 
geven, maar volgend jaar zijn we gewoon weer van de partij. 
 
 


