
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Club Set Up Meisjes A  

 

D.d. 06-01-2018 

Ongeslagen naar de halve finale! 

 

Zaterdag 6 januari was de voorronde voor het NOJK, de Open Club Kampioenschappen. 

Set Up had ook een meisjes A team ingeschreven. In praktijk mochten 3 meiden van 

Dames 1 meespelen, Janneke, Mara en Sanne. Meisjes A1 heeft normaal 6 spelers, maar 

Emma is geblesseerd en Jettie was zaterdag niet beschikbaar. Vandaar van MA1 alleen 

Lonneke, Helga, Heidi en Joanne beschikbaar. Met totaal 7 meiden, assistent Nienke 

Tennekes en trainer Sijvert op naar Emmeloord voor het toernooi. Vermeldenswaardig is 

nog dat Heidi vrijdag nog ziek was en net op tijd weer beter om het toernooi mee te 

maken. 

 

Vrijdagavond hebben we nog even getraind. Maar gelukkig hebben de A meiden al een 

paar keer met Dames 1 meegetraind, zodat niet alles vreemd was. 

 

Onze tegenstanders waren Vovem MA uit Emmeloord, De Meeuwen MA uit Zuidhorn en 

Vios/K uit Kolham. Vooraf werd ingeschat dat Vovem de zwaarste tegenstander zou zijn. 

 

De eerste wedstrijd was meteen Vovem aan de beurt. Een 11 tal spelers onder leiding 

van Wim Bijsterbos en zijn assistent. Vooraf hebben we goede afspraken gemaakt. Mara 

is hoofd verdediging/servicepass. Janneke is de baas qua strategie. Geen ge-ja-maar, 

hun aanwijzingen worden direct opgevolgd. Verder, lekker met elkaar veel plezier 

maken. Dat heeft Vovem geweten. Met 25-20 en 25-22 was Set IJsselmuiden te sterk. 

Een goed collectief en knokken voor elke bal kreeg de Emmeloorders op de knieën. 

 

Vol vertrouwen de 2de wedstrijd in. Nu waren De Meeuwen aan de beurt. Vooral door 

competitie dingetjes waren vooral de A-meiden erop gebrand hiervan te winnen. Vooral 

de imitatie van meeuwengekrijs van Lonneke was hilarisch. Maar, een sterke 

tegenstander dus bij de les blijven was het motto. De strijd ging gelijk op, maar vooral 

aan het einde van de eerste set was Set Up de sterkste. De eerste set winnen we met 

25-21. Dan de 2e set. Vooral in het begin waren we even de weg kwijt. Organisatie weg, 

pass weg en we keken tegen een achterstand aan. Maar dit Set Up teampje was niet 

zomaar weg te zetten. We knokken ons terug in de wedstrijd. Helaas bij gelijke stand 

aan het eind van de set mept Sanne Kalter een bal via de handjes van de tegenstander 

uit. Door iedereen gezien en gehoord, behalve de scheidsrechter die de bal aan De 

Meeuwen geeft. De set gaat nipt naar Zuidhorn met 26-24. Balen. 

 

De 3e wedstrijd dan maar winnen van Vios/K. Vios had net een redelijk zware wedstrijd 

tegen Vovem achter de kiezen. De pijp was daar redelijk leeg. Terwijl Set Up nog fris en 

fruitig het veld instapte. Met 2x 25-13 werd Vios aan de kant gezet en waren wij 

poulewinnaar. Ook De Meeuwen hadden 5 punten gehaald, maar in de onderlinge 

wedstrijd hadden wij het beter gedaan. Dus zonder kruisfinale als poulewinnaar mogen 

wij zaterdag 17 februari naar de halve finale van de Open Club. 

 

Een supermooie prestatie met maar 7 spelers. Wel 7 spelers die echt supergoed met 

elkaar overweg kunnen en in het veld echt alles voor elkaar over hebben. We hebben een 

supermooie dag gehad. Nu start de voorbereiding voor de halve finale. Lekker nog een 

paar keer goed trainen en kijken wat we verder nog kunnen presteren! 


