
De Meeuwen JA1 - Set Up JA1 

Zaterdagmiddag 3 april moesten wij tegen de Meeuwen spelen. Dit team staat bovenaan 
in de competitie en zijn dit jaar tot nu toe onverslagen geweest. Helaas voor hun hebben 
wij hier verandering in gebracht. 

Na goed anderhalf uur rijden en een warming-up begonnen we aan de wedstrijd.  

We begonnen direct goed de eerste set,  en we hadden gelijk een mooie voorsprong.  We 
maakten weinig fouten, en vooral door ons blok konden de meeuwen weinig ballen 
scoren. Ook de verdediging en de pass liep bij ons de eerste set lekker zodat wij konden 
aanvallen en scoren. De voorsprong hielden we vast tot aan het einde van de set. We 
dachten dat we er al waren en toen kwamen er weer domme fouten aan onze kant. Maar 
naar een tactische prikbal van Kees hadden we toch de eerste set te pakken. Met een 
stand van 25-22. 

Zoals we de eerste set eindigen begonnen we de tweede set. We waren even niet scherp 
genoeg meer en we lieten ons gek maken door de meeuwen. We stonden al gelijk een 
eind achter. We scoorden niet meer, de ballen gingen uit en in het net. We gaven deze 
set weg met een stand van 25-15 

De derde set wisten we dat we weer hard aan het werk moesten. Maar het zat er niet in, 
het ging verder zoals we de tweede set speelden en we stonden al snel achter met een 
stand van 11-1. Maar na een time-out begon het weer te lopen. We scoorden weer en we 
kregen weer hoop. We liepen in tot 18-15 maar we speelden te onzeker en de meeuwen 
wonnen deze set met 25-17. 

De vierde set moesten we winnen om er nog een vijf setter van te maken.  We waren 
fanatiek maar volleybalden toch rustig. En dit werkte, de aanval liep goed en het team 
van de meeuwen maakten nu de fouten. We hadden ook gelijk een mooie voorsprong en 
we wonnen de set met een stand van 25-19. 

De laatste set wouden we winnen ook omdat het de Meeuwen ontbrak aan sportief 
volleyballen. We speelden deze laatste set net zo als de vierde. Het blok stond goed en 
de Meeuwen kwamen er niet meer langs. We speelden deze set rustig uit en wonnen zo 
de set met 15-9.  

Het was weer een leuke wedstrijd waarin goed werd gevolleybald en de eer van Set-up is 
hooggehouden door te winnen van de koploper in onze competitie met 3-2! Deze 
wedstrijd leverde ons dus 3 punten op en zo kan Sneek niet meer boven ons komen te 
staan. Dit betekend dus dat we kampioen zijn van onze regio! 
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