
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Set Up jeugd doet goede zaken op NK jeugd 

 
 
Zaterdag 18 december was de dag dat de voorrondes voor het Asics Open NK 
jeugdvolleybal plaatsvonden. Set Up IJsselmuiden was met diverse teams 
vertegenwoordigd. 
 
De jongste jongens zijn rechtstreeks geplaatst voor de halve finales. 
 
Jongens C heeft o.l.v. Bjorn en Jelle Holtland na een zeer leerzame dag een derde plaats 
in de poule weten te behalen. Zij hebben in Zwolle zeer degelijk gespeeld maar helaas 
was hun spel net niet genoeg voor een plaats in de halve finales. 
 
Jongens B heeft in Enschede o.l.v. Erik Schilder een prima eerste plaats in de poule 
weten te behalen. In de poule werd gewonnen van Orion, VVH en tegen Set Up '65 werd 
gelijk gespeeld. Dit levert een eerste plaats in de poule op waardoor deze jongens 
rechtstreeks geplaatst zijn voor de halve finales van het NK. 
 
Jongens A heeft in Zwolle een prima prestatie neer gezet. Met spelers voornamelijk uit 
heren 1 en heren 3 werd er begonnen tegen VC Sneek. Er werd prima tegenstand 
geleverd door Sneek, maar de passing van Set Up was zeer stabiel waardoor de 
spelverdeler de aanvallers voor het uitkiezen had. Door deze spelers o.l.v. Remco 
Bultman en Joffrey v.d. Belt werd er vervolgens afgerekend met DIO Bedum en 2-0 was 
een feit. Tegen Emmen '95 was 1 set genoeg voor de volgende ronde. Na het 
binnenhalen van de eerste set werd er besloten wat varianten uit te gaan proberen in het 
systeem. Spelverdeler Rick Vahl werd in de diagonaal gezet met Sander de Vries, 
waardoor beide spelverdelers ook deel konden nemen in de aanval. Daar Sander de Vries 
heeft laten zien ook prima te kunnen aanvallen was er een moment van schrik bij het 
team van Set Up. Rick Vahl kwam bij zijn eerste aanval verkeerd terecht en ging door 
zijn enkel. Nadat Rick richting ziekenhuis is gebracht werd het spel hervat. De set werd 
degelijk uitgespeeld door de rest van het team. 
Laatste wedstrijd beloofde een mooi affiche te worden. De alle 2 geplaatste teams 
Landstede Volleybal en Set Up IJsselmuiden zouden tegen elkaar uitmaken wie er met de 
eerste plek in de poule vandoor zou gaan. Na een zeer spannende eerste set ging de 
eerste set naar Landstede Volleybal met 25-23. Compliment voor Set Up mag toch wel 
zijn dat Landstede een speler uit de Nederlandse Topopleiding nodig had om de set uit te 
maken en deze aan het eind van de set inbrachten. De 2e set werd er geopperd 
wederom vrijuit te spelen en alles of niets spel te spelen. Met veel servicedruk en vol 
aanvalsgeweld werd deze set met 25-23 gewonnen. Uiteindelijk werd Jongens A Set Up 
met evenveel punten, maar een lager quotiënt 2e in de poule achter Landstede, maar 
ruim voldoende voor een plek in de volgende ronde. 
 
Zo zijn voor de volgende ronde CMV Jongens, Jongens B en Jongens A geplaatst voor de 
halve finales op 5 maart 2011. 


