
31 oktober 2009 
 
Wedstrijd verslag Set Up-Velu 
 
Naar anderhalf uur rijden kwamen we aan in Hogezande om onze vierde wedstrijd te 
spelen tegen Velu, een totaal onbekende ploeg voor ons. Wel konden we uit de 
wedstrijden die ze tegen andere ploegen hadden gespeeld opmaken dat wij deze 
wedstrijd moeten winnen. 
   
De eerste 3 wedstrijden hadden we al gewonnen, waarvan 2 gemakkelijk en een 
wedstrijd toch met iets meer moeite, dat was twee weken geleden tegen onze grootste 
concurrent Sneek.  
 
Gelukkig hadden we in Hogezande nog even de tijd om onze bennen te strekken want 
niet iedereen was nog top fit naar een reis van anderhalf uur. 
 
1e set: 
De eerste set begon moeizaam, we maakten balletjes wel netjes af maar door 
bijvoorbeeld veel surffouten liep de stand vrijwel gelijk op tot op het eind van de set. 
Toch wisten we deze set met een stand van 25-21 binnen te slepen. 
 
2e set: 
Met een goed gevoel gingen we de 2e set in, en het ging ook beter. We maakten minder 
fouten, de pass kwam goed aan waardoor ook de mid aangespeeld kon worden. Midden 
in de set kwamen we er achter dat de opstelling niet helemaal klopte maar door gewoon 
simpel door te spelen en net te doen alsof er niks aan de hand was ging het helemaal 
goed. Deze set maakten we af met een stand van 25-17. 
 
3e set: 
En zo gingen we naar de 3e set. Pass kwam aan, iedereen kon aanvallen, surf ging beter. 
Soms hadden we wat momenten dat het minder ging maar nadat we weer een paar 
ballen simpel gescoord hadden pakten we het weer op. Deze set was ook voor ons met 
een uitslag van 25-15. 
 
4e set: 
We gingen in deze laatste set net zo door als de vorige twee. Eveneens was de opstelling 
weer verkeerd maar door wat helder denkwerk moest het lukken. We begonnen deze set 
minder goed, maar gelukkig ging het snel weer beter en lieten we deze set achter ons 
met een uitslag van 25-12.  
 
Vier nul gewonnen van Velu, een mooi resultaat en weer 5 punten er bij wat ons op de 1e 
plek brengt. 
Volgende week is de volgende wedstrijd weer. We moeten tegen een tyfoon die het goed 
doet, en waarvan we meer tegenstand kunnen verwachten.  
Om 12 uur in de oosterholdhoeve.  
 
 
 
  


