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Na een aantal weken zonder competitiewedstrijden, mochten jullie eindelijk weer aan de 
bak. Op vrijdagavond nog wel naar Sint Nicolaasga voor een topwedstrijd. Wij als nummer 
één, zij als nummer twee, met maar één puntje minder.  
 
Na een voorspoedige reis, mochten we nog een half uur wachten, voordat de zaal 
beschikbaar was. Maar eindelijk was het dan zover. De strijd kon beginnen met 48 
toeschouwers op de tribune van de tegenpartij en 3 supporters van Set Up. Al die mensen 
waren niet voor niets gekomen, want wat was het een mooie wedstrijd om naar te kijken!! 
Volop spanning, aan beide kanten, strijd, inzet, fanatiek, veel zang, noem maar op. Zelfs 
de beide coachen werden enthousiast en fanatiek! 
 
En zo werd de eerste set gewonnen. Niet dat alles goed ging bij ons. Nee er waren 
opslagfouten, pass was soms niet helemaal goed, maar er was strijd en op de belangrijke 
punten en die werden ook gewonnen, wat jullie alleen nog maar fanatieker maakten en de 
tegenstander op die manier geen kans kreeg. 
 
Tweede set ging in het begin gelijk op. Halverwege kwamen jullie vier, vijf punten achter, 
waarna jullie gehaast gingen spelen wat het spel niet ten goede kwam. Met nog een aantal 
beslissingen van de scheidsrechter in jullie nadeel erbij, werd deze set verloren, en was 
het weer gelijk. 
 
Maar jullie pakten het in derde set weer goed op. Mooie punten, goede aanvallen mede 
mogelijk gemaakt door goede setups, werden alle 48 toeschouwers van de tegenpartij 
zelfs stil, en werd deze set gewonnen. 
 
Toch was de tegenstander nog niet verslagen. Ze staan niet voor niets tweede. Dat bleek 
ook in de vierde set. Puntje voor puntje liepen zij uit. Soms geholpen door jullie met foute 
opslagen, verkeerde passes en uitgeslagen ballen, soms ook door de scheidsrechter, werd 
deze set gewonnen door SNVV. Stand 2-2 in sets. Dus de vijfde set moest de beslissing 
brengen. 
 
Iedereen ging zitten voor een spannende ontknoping van deze wedstrijd. En dat verdiende 
deze wedstrijd ook. Kansen waren er over en weer geweest, dus..... Nou niks dus, jullie 
waren helemaal niet van plan om het nog spannend te maken. Nee, tot 2-2 in deze set 
ging het gelijk, en vervolgens begonnen jullie te serveren, passen, set uppen en aan te 
vallen, niet normaal! Bij 8-2 moest er nog even van helft gewisseld te worden, maar jullie 
gingen gewoon door om deze uiteindelijk te winnen met 15-4. 
 
Geweldig dames!! Zo'n wedstrijd winnen op die manier, met zoveel mensen op de tribune, 
super mooi. Ga zo door, hier en daar nog wat verbeteren, want er blijven altijd nog dingen 
wat beter kan, maar dat geeft niet. Maar blijf vooral genieten van de manier waarop jullie 
deze wedstrijd gespeeld hebben. 
 
En vrouw van de wedstrijd is deze keer Lonneke geworden. 

Jan van Marle 


