
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wedstrijdverslag  
Set Up H2 – HeVoC ’89 H2 

 

 

D.d. 16-12-2016 

Uitslag: 3 – 1 

 

16 en 17 december, zomaar twee datums in de drukke december maand waarin Set Up 

heren 2 hun laatste wedstrijden van het jaar hebben gepland.  

 

De mannen, die in principe geen coach hebben omdat ze een niveau behalen waarop een 

coach al gauw te min is, hebben voor deze wedstrijden Dave de Velde als coach gevraagd. 

 

Twee wedstrijden binnen 24 uur, dat betekend dat de mannen een leuk weekend kunnen 

beleven! Afgelopen woensdag hadden de mannen tegen elkaar gezegd dat 8 a 9 punten 

wel haalbaar moet zijn. Gezien het feit dat we op vrijdag tegen de hekkensluiter moeten 

en op zaterdag tegen de nummer 4 van de competitie leek dit ons een prima doelstelling. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Op vrijdag avond startte Set Up tegen Hevoc uit Heerenveen. Een team dat bij de warming 

up een goede indruk achter liet. Coach Dave beloofde ons dat ook dat het een pittige 

wedstrijd ging worden.  

 

Maar ja, voor het eerst in dit weekend zat die er volledig naast. De mannen uit 

IJsselmuiden waren 45 keer zo goed als de Friese mannen die werkelijk waar niet 

begrepen hoe je normaal moet volleyballen. De eerste twee sets waren een makkie en 

zonder ook maar een druppel gezweet te hebben stond er een positieve stand op het bord. 

 

De derde set werd ineens anders. het was  voor de mannen (die te slecht zijn voor heren 1 

en te goed voor heren 3, vandaar heren 2) moeilijk om te scoren. Maar geen paniek, 

heren twee beschikt namelijk over Joel Hofstede, een enorm talent die net zo makkelijk 

punten maakt als dat Jan Peter en Jakob onzin vertellen. Joel fluisterde tegen spelverdeler 

Rob dat alle ballen maar naar hem toe moesten en vervolgens won heren twee makkelijk 

de derde set.  

Leuk natuurlijk, maar het heren twee dacht dat ze de hele wereld aan kunnen. Met als 

gevolg: een hele slechte laatste set, een verlies en een 3-1 overwinning. 

Kortom: een kater voor Set Up. 

 

De aanvoerder zonder band, 
Rob van der Spek 


