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Daar was dan eindelijk de wedstrijd thuis tegen Reflex. Deze wedstrijd was de 
mogelijkheid om te laten zien hoe goed jullie zijn. 
De tribune was lekker vol met enthousiaste supporters, en op het veld had iedereen er zin 
in. 
En dat bleek ook.  
Want wat hebben jullie een geweldig mooie wedstrijd laten zien!!! 
Twee teams die lekker gingen volleyballen, maar waar jullie de eerste set duidelijk de 
betere ploeg waren. 
Goede opslagen waar de tegenstander nauwelijks iets mee kon. En kwam de bal terug, 
dan was jullie pass, setup en de variaties in de aanval schitterend om naar te kijken. En 
dat deden dan niet alleen de supporters, maar ook de tegenstander. Geweldig mooi was 
dat. 
In de tweede set bleek dat ook Reflex wel een goed team was. Liep het bij ons iets minder 
dan in de eerste set, bij Reflex ging er een schepje bovenop. En daardoor bleef het in deze 
set tot het laatste punt superspannend, met kansen over en weer. Ook het publiek liet zich 
horen, wat de wedstrijd alleen nog maar leuker maakte. Helaas was Reflex in deze set net 
de gelukkige, en zo stond het na twee sets 1-1 en kon het alle kanten op. 
Maar wat jullie betreft kon het maar één kant op. Jullie wilden winnen. Nou dat bleek wel 
in de derde en vierde set. Volop strijd, emoties, balletjes net wel in of net niet in, er 
gebeurde van alles. Maar het was schitterend om naar te kijken. En na vier sets stond er 
dan ook terecht 3-1 voor Set Up op het scorebord. 
Hartstikke mooi en ook het publiek had een hele mooie wedstrijd gezien. 
En ging er dan niets mis? Vast wel, maar daar hebben we het nu niet over. Hier moeten 
jullie van genieten met elkaar, want dit is een prestatie die jullie met z'n allen hebben 
gedaan, en waar wij als trainers trots op zijn. 
 
Ja, en dan komt nu het moeilijkste: Wie moet er na zo'n wedstrijd vrouw van de wedstrijd 
worden. Want jullie waren allemaal belangrijk in deze wedstrijd. Uiteindelijk heb ik 
gekozen voor: 
Bianca. 
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