
Zaterdag 17 oktober    

Set-up IJsselmuiden JA1  -  VC Sneek JA1 

 

Onze vorige twee wedstrijden verliepen vrij gemakkelijk. Of ze allebei met de juiste 
prestaties door onszelf zijn gespeeld is een ander verhaal. Het waren natuurlijk weer de 
eerste wedstrijdjes van het seizoen, maaaar .. we mochten niet klagen.  

Vandaag was het bekende Sneker team weer aan de beurt. Een team met mooie 
technieken en zeker geen saaie tegenstander. Het was voor de meesten onder ons ook 
het begin van de vakantie en verscheidenen namen het er ook gelijk goed van. Laten we 
als voorbeeld ‘uitslapen’ nemen. Nooit verstandig om vlak voor een belangrijk potje 
volleybal nog eens je bed uit te komen rollen. Voor de wedstrijd zou dat nog wel eens 
nadelige gevolgen hebben ... 

Al met al verliep de Eerste set met een leuke bedoeling. Balletjes werden leuk afgemaakt 
en af en toe prima opgelost. Passjes werden niet altijd netjes bij Sander gebracht maar 
toch werd het vriendelijk opgelost. Hierdoor werden de middenmensen minder 
betrokken. De eerste set wonnen we met   

De tweede set verliep niet helemaal volgens plan. Gelijk de eerste paar punten vielen ons 
tegen. Er heerste wat spanning en dat kon blijkbaar niet helemaal goed worden 
verwerkt, zo op de vroege zaterdagmiddag. Jammer genoeg vaarde deze set ons voorbij 
met de score van                                  Niets aan de hand, nog 2 te gaan. 

Dat motto hielden we erin. Er werd wat gewisseld in de opstelling en het ging weer een 
beetje volgens ons eigen spelletje. Het publiek zat ons best mee en het viel niet tegen 
hoe leeg de tribune was. Een leuke set die we “binnenbeukt’n” met een score van 

Het gevoel van set 3 namen we gelukkig mee en dat had mooie gevolgen. Punten bleven 
in ieder geval komen en het ene moment wat meer dan het ander. De Passjes kwamen 
wat meer en niet elke geplaatste setup werd direct erin geslagen. We kregen aan het 
begin al opdrachten om ook eens rond te kijken bij onze overburen en niet alleen maar 
blind deuken proberen te maken. Ook hiermee werd leuk gespeeld. Jammer genoeg 
lieten we ze terugkomen en kwamen we in de buurt van de beslissende punten gelijk te 
staan. Buiten onze verwachtingen werd het een setstand van 2-2. 

Snel bij elkaar komend en met wat peptalk van de coaches begonnen we een vijfde set 
met voldoende moed. De eerste punten vielen voor ons met weinig moeite. Omdat Sneek 
voor ons niet tot de slechtsten behoort, liep hun kant van het scorebord niet ver achter. 
Achja, er kan er maar 1 winnen met een wedstrijd en gelukkig waren wij dat dan toch! 
De laatste set wonnen we met een score van  

Tot de volgende thuiswedstrijd. JA1 


