
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Wedstrijdverslag 
Set Up H2 – Garage Popma/D.B.S. H1 

 

 

D.d. 04-02-2017 

Uitslag: 4 – 0 

 

 

Afgelopen zaterdag stond voor de mannen van heren 2 weer een topwedstrijd op het 

programma. Maar voordat dit verslag kan beginnen moet ik eerst onze excuses aanbieden. 

Het verslag van vorige week komt eraan. Jan Peter zou die maken maar hij heeft duidelijk 

geen haast. De uitslag kan ik wel verklappen, we verloren met 3-1 bij aankomend 

kampioen Drachten. Hiermee waren we het derde team in de competitie die een puntje 

wist te pakken van de onbetwiste nummer 1. 

  

Maar eerst afgelopen zaterdag stond D.B.S. Balk op het menu. Een team waar we eerder 

dit seizoen met 3-1 verloren. Maar ondanks de verliespartij eerder dit seizoen waren de 

mannen er van overtuigd dat er door de groei die het team doorgemaakt heeft best 

gewonnen kon worden.  

 

Feitje: Balk staat 3 met een paar punten minder dan de nummer 2 en twee wedstrijden 

minder gespeeld.  

 

Coach Dave had een afmelding gehad voor deze wedstrijd. Jakob zat wegens privé 

omstandigheden niet bij de selectie. In zijn plaats kwam vanuit heren 4 Niels van der 

Linde.  

 

De mannen uit het tweede begonnen de wedstrijd wat rommelig. De setupjes van Rob 

lagen voor elke aanvaller te laag. Maar door het hoge fouten last van de Friezen bleef de 

stand gelijk.  

 

Nadat Rob zijn Set-up weer op orde had konden de mannen van Dave de eerste set netjes 

uitspelen, 25-18. Deze set lieten de jongens zien waar ze goed in zijn: veel service druk, 

keihard vechten voor elk puntje en overdreven veel enthousiasme.  

 

In de tweede set was dat allemaal net wat minder, niemand die door het ijs zakte maar 

toch niet de velheid en het niveau van set 1, jammer want om van een team uit de top 

drie van de competitie te winnen moet je dit echt op kunnen brengen.  De Friezen waren 

eerder boven de twintig en Chagrijnig op onszelf omdat we niet gebracht hadden wat we 

moesten keken we naar het tel bord en daar stond een 24-19 voor Balk, shit. Toen de 

Friezen de bal bij ons op de grond sloegen liepen we met z'n alle naar de achterlijn om ons 

op te maken voor de derde set, toen Joël Hofstede riep: heejoh wij hebben een punt. De 

scheids had een net fout van de Friezen gezien we kregen nog een kans.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Toen gebeurde er wat waar we al een tijdje op zagen te wachten. Gerco Wijnne was de 

man die liet zien waarom hij als talent gezien wordt. Door een mooie aanval, killblock en 

prik balletje geloofde het hele team ineens weer in een overwinning! Dankzij goeie 

aanvallen van de andere aanvallers en een foutje aan de overkant stonden de 

IJsselmuidenaren ineens met 25-24 voor! Ongekend! Toen deed Gerco wat hij op de 

training al een aantal weken stond te doen, na een snelle Setup torende hij boven de 

Friese blokkering uit om die bal snoeihard naar beneden te slaan. Ongelooflijk maar waar, 

na een 19-24 achterstand won Setup set nummer twee ook!  

 

Balk was uit op wraak in set nummer 3. En dat lukte. Na set waarin het niveau weer goed 

was   stonden de jonge IJsselmuidenaren weer tegen een achterstand aan te kijken 23-21. 

Dave vond het tijd voor een time out en herinnerde de mannen eraan dat twintig minuten 

eerder iedereen uit z'n plaat ging na die briljante setwinst. Iets wat ons nog wel een keer 

leuk leek, opnieuw toonde de mannen karakter door weer te winnen! 25-23! 

Het positieve was dat nu niet een iemand uitblonk maar dat we als team de Friezen tegen 

een achterstand van 3-0 aan lieten kijken.  

 

De vierde set is er een die we normaal gesproken verliezen als we 3-0 voorstaan. Maar in 

deze wedstrijd was niks normaal dus ook met die gewoonte werd gebroken. Toen setup H2 

met 24-19 voorstonden kwamen de alle drie voor voor spelende aanvallers naar Rob toe 

om te zeggen dat hun de laatste bal wilden. Rob die van deze machtspositie genoot 

besloot de bal naar Louwe te spelen die snoeihard het laatste punt binnen sloeg. 

 

Kortom, een heerlijke 4-0!  

 

Wij willen opnieuw onze supporters bedanken! En met name de harde kern die altijd zit te 

schreeuwen! Namens het team kan ik oprecht zeggen: we houden van jullie!;)  

 

Tot de volgende keer! 

 

Rob van der Spek 


