
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Set Up JC door naar "Halve Finale" NOJK. 
 

We moesten vandaag (04-01-2014) spelen in Varsseveld voor het NK volleybal met 
jongens C. We hadden 1 poule en daarvan gingen de eerste 2 door. 
De tegenstanders kenden we niet dus was afwachten wat voor spelers er rond liepen. 
 
De eerste wedstrijd moesten we tegen Bevoc. We begonnen slecht aan de wedstrijd veel 
domme foutjes aan onze kant. Maar midden van de set pakten de jongens het goed op en 
wonnen we met 25-13 de tweede set begonnen we vanaf het begin goed en de 
tegenstander had niks in te brengen. Vooral serverend waren we goed we zochten de 
slechtste paser er uit. Deze set wonnen we ook met 25-8. 
 
De tweede wedstrijd was goede tegenstander. Deze tegenstander was VIOS/Eefde. Vanaf 
het begin speelden we goed en het ging gelijk op. Het was een spannende set. Maar toch 
trok de tegenstander aan het langste eind en verloren we met 25-22. De tweede set zakte 
de tegenstander iets weg en daar maakten wij meteen gebruik van. We waren gretig aan 
het net en de ballen die de aanvallers kregen scoorden we ook. In het achterveld stonden 
we goed klaar. Veel ballen verdedigden we. We wonnen de set ook met 25-17. 
 
Derde wedstrijd de laatste. Taurus we moesten een setje pakken om met doelsaldo door 
te gaan.Het was een goede tegenstander weer. Veel lange jongens hadden hun. maar toch 
speelden wij weer goed. De jongens wilden heel graag door en dat hebben ze laten zien ze 
vochten als leeuwen. Super mooi om naar te kijken hoe ze speelden de laatste wedstrijd. 
we stonden 4 punt voor in de eerste set en toch lieten we ze weer gemakkelijk terug 
komen en verloren we ook met 25-21 jammer want er zit meer in.  
We moesten dus de laatste winnen om door te gaan met meer doelsaldo als de rest van de 
teams. De jongens lieten meteen van af het begin zien dat wij de baas zijn en kwamen 
ook steeds met 3 punten voor te staan. Soms zakte het even weg maar ze pepten elkaar 
weer op en dat was mooi om te zien. Het was spannend veel geschreeuw vanaf de 
tribunes maar de jongens trokken daar weinig van aan. En speelden op het laatst de 
tegenstander helemaal weg en we pakten de set met een groot verschil 25-17 werd het. 
 
En door meer doelsaldo gingen we door naar de halve finale. 
Ik als coach had het niet verwacht dat ze door gingen en de jongens zelf ook niet. 
Maar ze hebben laten zien dat ze kunnen volleyballen en we zijn dik en dik verdiend door 
naar de halve finale. 
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