
30 januari 2010 VC Sneek JA1 - Setup IJsselmuiden JA1 
 
 

Het is voor ons een belangrijke wedstrijd, want we moeten boven Sneek eindigen. Voor een 
kampioenschap van onze regio. De diagonaal van Sneek doet niet mee, die toch wel heel 
belangrijk is voor dat team. 
 
SET 1: We bogonnen de set goed. Het schommelde wel wat heen en weer maar naar een tijdje 
bouwden we toch een voorsprong op. De paas was goed en al snel lieten hun kopjes hangen. 
Hun paas was dramatisch dus met onze opslag hebben we veel gescoord. Deze set hebben we 
dus ook gewonnen met 15-25. 
 
SET 2: We begonnen heel even goed. Maar het duurde niet lang en Sneek kwam gelijk en 
bouwde ook in het begin in de set al een voorsprong op. Dit was wel een verschil van ongeveer 
6 punten. Op het laats kwamen we nog een beetje terug tot maar een paar punten achterstand. 
Maar met 24-23 maakten hun het af met een middenaanval. Deze set verloren we met 25-23. 
 
SET 3: We begonnen de set weer heen sterk met een goede opslag van Sander en stonden dus 
al voor met 8-0. Deze voorsprong hebben we lang volgehouden en bleef een goede afstand. 
Hun paas was heel slecht dus ook weer deze set konden we veel punten maken met de opslag. 
Op het laats kwam Sneek iets dichterbij, maar deze set toch goed gewonnen met 19-25. 
 
SET 4: Hier ook weer een goed begin, dus eigenlijk alle sets wel goed begonnen door een 
goede opslag. Deze set lag de paas ook weer redelijk en we speelde Sneek helemaal weg. Toch 
is er in deze set en in de hele wedstrijd niet heel erg veel gescoord met aanvallen. Maar 
ondanks dat niet heel erg moeilijk gehad. We hielden dit de hele set ongeveer vast en wonnen 
deze set ook met 14-25. 
 
Dus weer een belangrijke overwinning. We hebben wel goed gespeeld maar toch de aanval niet 
heel erg veel gezien. Maar was wel een mooie wedstrijd. 
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