
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Jongens C in actie op Open Club. 
 
3 januari 2015 - We moesten vandaag spelen in Harderwijk voor een plek in de 
halve finales van de Open Club. We hadden 1 poule met 5 teams en daarvan 
gingen er 2 teams door.  
 
De openingswedstrijd was een wedstrijd waarvan we wisten dat we die gelijk zouden 
moeten winnen om kans te maken in deze moeilijke poule. De eerste tegenstander was 
Bas Autowas. We begonnen erg goed en vanaf het begin van de wedstrijd waren we 
duidelijk de betere partij. De tegenstanders hadden geen grip op de goede service die we 
wisten neer te leggen en daardoor wonnen we de eerste set eenvoudig met 25-12. We 
wisten dat het moeilijk zou zijn geconcentreerd en verzorgd te spelen in de tweede set, 
maar dat hebben we met ons allen goed gedaan. We gingen door met ons eigen, goede 
spelletje en wonnen deze set met 25-11. 
 
De tweede wedstrijd was tegen Twente’05 hun hadden een goed team met lange jongens. 
In de eerste set gingen we, door samen als team te vechten voor ieder punt, erg goed 
mee met de tegenstander. Maar bij 18-18 schakelde Twente een tandje bij en won het de 
set met 25-19. In de tweede set trok Twente de goede lijn door en won het met 25-10 de 
set. 
 
De derde wedstrijd tegen SSS 
Barneveld was een wedstrijd waarin 
we minimaal 1 punt moesten halen 
om nog zicht te houden op een plek 
bij de beste 2. Maar het sterke SSS 
was vanaf het begin veel sterker en 
we kregen geen grip op hun goede 
service. Daardoor liepen we de hele 
wedstrijd achter de feiten aan en 
waren we nooit in de buurt van de 
setwinst. We verloren deze wedstrijd 
met 25-11 en 25-9. 
 
De vierde wedstrijd was tegen VVH uit 
Harderwijk die al zo goed als zeker 
door waren. Wij waren niet door en  
hadden dan ook als doel vooral veel 
plezier met elkaar te maken. Maar 
VVH was veel langer, ouder en dus 
ook beter dan wij. Ze wonnen de 
eerste set met 25-10 en de tweede 
set, waarin wij iets beter speelden, 
met 25-16. 
 
Hoewel we niet in de buurt van de volgende ronde zijn gekomen, hebben we toch een 
leerzame en gezellige dag gehad! Dit jaar nog geen halve finales, maar we moeten ook 
iets overhouden voor de volgende keer!  
 
Groetjes, 
Jongens C 


