
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Set Up JB door naar "Halve Finale" NOJK. 
 

4 januari 2014, 
Eerste ronde nationale open jeugd kampioenschappen Jongens B Set Up. 
We begonnen de eerste wedstrijd op deze dag tegen het voor ons bekende Kangeroe 
Hardenberg. In de voorbereiding hebben we al een aantal keer tegen ze gespeeld en 
waren we gelijkwaardig en werd het ook steeds 1-1. Vandaag was het een mooie kans om 
een einde te maken aan de gelijke spelen. We wisten hoe we tegen dit team moesten 
spelen en we begonnen de wedstrijd gelijk goed. We zijn de eerste set niet in de 
problemen gekomen en wonnen deze met 25-14. De tweede set kwamen de kangeroes 
wat beter in de wedstrijd maar door de vechtlust hebben we ook deze set gewonnen.  
 
De tweede wedstrijd was tegen Smash uit Beilen. Deze jongens waren duidelijk wat 
minder dan de andere teams. We hadden de intentie om ons eigen niveau te halen maar 
dit bleek in perioden toch makkelijker gezegd dan gedaan. We begonnen de wedstrijd heel 
scherp en goed en stonden de eerste set al snel op een 20-6 voorsprong. Er kwam toen 
wat minder beleving en er werd soms wat te makkelijk gedacht, maar we hebben deze set 
gewonnen met 25-12. De tweede set begonnen we met wat minder lef en liepen we gelijk 
op. Toen er een 17-18 achterstand op het scorebord stond en de time-outs al verbruikt 
waren, kwamen we eindelijk op gang en hebben we deze set ook gewonnen met 25-18. 
 
De laatste wedstrijd was tegen Apollo. Dit was de nr. 4 van Nederland vorig jaar. Het is 
een lang team die net als ons ook de eerste twee wedstrijden gewonnen had. We weten 
dat we door vechtlust en lef veel kunnen als team. We begonnen deze wedstrijd heel goed 
en met heel veel beleving. Er ontstond onrust aan de overkant en we kwamen al snel op 
voorsprong. Door het met zijn allen hard te zingen “heuj heuj, ijsselmuiden superboeren, 
heuj heuj” was het na deze set ook stil aan de overkant en een voor ons geweldige set. 
We hebben deze set laten zien wie Set-up IJsselmuiden is wonnen deze set met 25-19. Er 
ontstond frustratie bij de tegenstander en gingen de tweede set vrolijk door met veel 
beleving en goed volleybal. Het stond 4-4 en er ontstond toen een beetje onrust. De 
organisatie was er even uit en de balletjes vielen steeds net even de verkeerde kant op. 
Vanaf dat moment liet Apollo zien waarom ze vorig jaar 4e van Nederland waren en 
kwamen bij ons veel persoonlijke fouten. Deze set hebben we uiteindelijk ook verloren met 
25-14 en stonden we weer met beide benen op de grond. 
 
Al met al hebben we een mooie dag gehad en zijn we door naar de halve finales. We zijn 
er vandaag en op het toernooi in Apeldoorn achter gekomen dat als we er voor vechten 
van al onze leeftijdsgenoten kunnen winnen en tegen niemand op moeten kijken.  
 


