
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Volleybaljeugd Set Up laat 
wederom van zich horen. 

 
 
Afgelopen zaterdag 14 mei stonden de finales van het Open Nederlands Kampioenschap 
voor jeugdteams op het programma. Deze finaleronde is in Apeldoorn afgewerkt. 
 
Jongens A wist dat het een loodzware dag zou worden. Bij de laatste acht teams van 
Nederland belooft alleen maar zware, maar vooral mooie wedstrijden. Na twee nipte 
verliespartijen, waar de jongens van Set Up, o.l.v. coaches v.d. Belt en Bultman 
goed partij boden en tot de 20 punten zeer sterk partij boden, waren zij in de 
afronding wat minder succesvol en slopen er wat persoonlijke fouten in het spel. 
Hierdoor werd enkele malen kans op setwinst uit handen gegeven. Na de eerste twee 
wedstrijden waren de teams voor de kruisfinales bekend en hier had Set Up geen 
uitzicht meer op. De laatste wedstrijd tegen SSS werd er vrijuit gespeeld en was 
uiteindelijk een 1-1 een terechte uitslag. Met veelal verenigingen waarvan de heren 
in de nationale top spelen, is een plek bij de beste 8 van Nederland een prima 
prestatie. Het toernooi was voor jongens een leerzame en mooi toernooi om op terug 
te kijken. 
  
Jongens B had zich ook geplaatst voor de finalerondes. In de poule werd eerst gelijk 
gespeeld, waarna vrij eenvoudig gewonnen werd van Dynamo Apeldoorn. Het laatste 
benodigde punt om zich te plaatsen bij de beste 4 van Nederland wisten de jongens 
naar zich toe te trekken. Twente 05 was de tegenstander in de halve finale. Na een 
nipt verlies in de eerste set wist coach Schilder de jongens weer op scherp te 
krijgen. Een 1-1 tussenstand zou een zinderende beslissende 5e set met zich 
meebrengen tot de 15. Bij een stand van  8-8, werden er 3 foutjes op rij gemaakt bij 
de jongens van Set Up. 
Het belangrijke gaatje 
was geslagen in het 
voordeel van 
Twente. De plaatsing 
voor de finales ging dus 
naar Twente, geen 
schande, daar deze 
club later Nederlands 
Kampioen bleek te 
worden. 
Voor Set Up stond er 
nog een wedstrijd op 
het programma om de 
3e en 4e plaats. Er 
werd wederom gespeeld 
tegen de tegenstander 
waar in de poule gelijk 
tegen gespeeld 
werd. 
Set Up begon sterk en nam 5 punten voorsprong. De lange zware dag bleek de jongens 
gesloopt te hebben. Na enkele slordigheidfoutjes leek het team het wel te geloven en 
ebte de motivatie weg. De teleurstelling van het verlies in de voorgaande wedstrijd 
bleek de jongens fataal. Zo bereikten zij een 4e plek van Nederland. Eveneens een 
zeer knappe prestatie voor de jeugd van volleybalvereniging Set Up IJsselmuiden. 


