
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Set Up Jongens C naar Finale 
Nederlands Kampioenschap. 

 
Spelers: 

- Jesse Holtland 
- Niels vd linde  
- Louren Nentjes  
- Gerco Wijnne 
- Jonathan Eikelboom 
- Rob Schrijver 
- Jesse ten Brinke 
- Pieter Klooster 
- Arjan van Huffelen 

Coach: Dave de Velde 
 
We zaten in de halve finale en hadden een aantal lastige tegenstanders met grote 
jeugdopleidingen. 
 
De eerste wedstrijd was tegen VC Sneek.  
De meeste spelers waren bekend van dit team en we wisten dat we een kans zouden 
krijgen. Set Up begon de wedstrijd goed en nam gelijk een voorsprong. Door een aantal 
prachtige aanvallen wist Set Up de voorsprong vast te houden en trok de set simpel naar 
zich toe: 25-18. 
De tweede set ging het allemaal wat minder soepel. Het ging gelijk op vooral doordat 
elke speler 1 of 2 foutjes teveel maakte. Aan het einde van de set waren de fouten aan 
de kant van Sneek en won ook Set Up deze set: 25-19. De belangrijke 2-0 overwinning 
tegen Sneek was binnen. 
 
De tweede wedstrijd was tegen Dynamo Apeldoorn.  
De eerste set was hoog niveau van beide kanten. Het ging gelijk op. Aan het einde was 
het toch Dynamo die de belangrijkste laatste punten maakten en de eerste set naar zich 
toe trok: 22:25 
De tweede set was het verschil al snel gemaakt aan de kant van Dynamo. Het werd 13-
25, en dus 0-2 voor Dynamo. 
 
De laatste poulewedstrijd was tegen Twente 05 
De eerste set ging vrij makkelijk. Door een goede pass konden de spelverdelers de 
aanvallers goed vinden. Set Up won met 25-12. 
De tweede set werd Twente onderschat. Door heel veel service/pass fouten kwam 
Twente al snel op een ruime voorsprong en hield dit de rest van de set vast: 17-25. Deze 
uitslag(1-1) bleek genoeg voor een kruisfinale. 
 
De kruisfinale moest gespeeld worden tegen Sudosa Assen 
Door goed serveren kwam Set Up al snel op een voorsprong en kon dit vast houden: 
25-16. Als de pass en de serve goed gaat kon Set Up een hoog niveau halen. Dit 
gebeurde in de tweede set ook Door een goede pass konden de aanvallers hun ballen 
scooren. Deze set won Set Up ook met 25-16. 
 
Hierdoor is Setup JC door naar de finale. 
 
 


