
Tyfoon JA 1 – Set Up JA 1 
 
 
Voor deze zaterdag, 13 maart, stond Tyfoon op het programma. Tyfoon stond 5de  in de 
competitie en is een van de betere teams. We begonnen gelijk met een teleurstelling 
want onze vaste spelverdeler was een dag ervoor door zijn enkel gegaan en kon er 
helaas niet bijzijn tegen Tyfoon. Maar hoe gelukkig had Sander, de spelverdeler, gelijk 
gezorgd voor een andere spelverdeler namelijk Mathias Sukaldi uit B1. 
Na een verrekte eind rijden naar stadskanaal, (voor de wat minder slimme mensen, 
stadskanaal ligt in de provincie Groningen) kwamen we behoorlijk brak aan in de sporthal 
van Tyfoon. 
 
De eerste set begonnen we gemakzuchtig., Ondanks het feit dat we wisten dat we een 
redelijke tegenstander voor ons hadden. We waren slodderig en maakten te veel eigen 
fouten. We eindigden die set met 22-25 in ons voordeel. 
 
De tweede set speelden we weer meer ons eigen spelletje en we maakten minder fouten. 
Ook begonnen onze aanvaller te wennen aan de snelle setupjes van Mathias. Het team 
leek absoluut geen last te hebben van de aanwezigheid van Sander. We wonnen die set 
met 17-25. 
 
De derde set begonnen we niet zo goed we kwamen zelfs nog even achter te staan, maar 
na een paar bemoedigende woorden van Harry De Velde, onze coach op dat moment, 
ging het weer een stuk beter. We scoorden zelf weer en we maakten minder fouten. De 
set eindigde in 19-25. 
 
De 3de set gebeurde iets wat we nooit verwacht hadden. Mathias onze spelverdeler werd 
gewisseld door Bart Schrijver die normaal als hoofdaanvaller speelt. Het team was 
verschrokken door deze eigenaardige wissel en voordat we het wisten stonden we met 9-
3 achter. Het was tijd voor een time-out. En wat voor time-out!! We gingen het veld in 
en speelden alsof ons leven ervan af hing. We kwamen zelfs weer op gelijke hoogte. Het 
was 24-24 en de spanning was om te snijden. We speelden allemaal op ons best en na 
veel mooie punten trok Tyfoon aan het langste eind. Het was 34-32 geworden voor 
Tyfoon. 
 
Het was een prachtige wedstrijd hier in Groningen. We hebben over het algemeen goed 
gespeeld. En zijn met een goed gevoel terug gekeerd naar IJsselmuiden. Bij deze wil ik 
namens het team Mathias bedanken voor zijn bijdrage aan deze wedstrijd.  
Volgende week spelen we tegen “de Meeuwen” deze staan 1ste in de competitie en dit 
beloofd een mooie pot te worden. U ben allemaal uitgenodigd op 20 maart om 12uur. 
Be there!!! 
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