
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Harlingen 16 september – Een aantal weken van voorbereiding zijn inmiddels al achter 

de rug die georganiseerd was door Peter, onze nieuwe trainer en coach. We hebben zelfs 

al flink geploeterd/getraind tijdens ons teambuildings weekend in de directe omgeving 

van de zandverstuiving. Na deze tijd van voorbereiding was het tijd om af te trappen met 

de nationale beker. Vandaag reisden we af naar Harlingen om mee te doen aan de eerste 

ronde van de nationale beker. Er werd met vier teams gestreden om uiteindelijk de 

eerste plek te veroveren en door te gaan naar de volgende ronde in de beker. We 

vertrokken om 11.00 uur richting het mooie Friesland om daar om 13.00 uur te strijden 

tegen de eerste tegenstander.  

Dit seizoen is het eerste van Set Up weer versterkt door een paar bekende namen. Bjorn 

Holtland heeft zich weer aangesloten bij het eerste na een jaartje gestopt te zijn 

geweest. Ook Dave de Velde is weer terug naar een seizoen achter een bal aangehold te 

hebben. Louren Nentjes heeft zich als aanstormend talent vanuit het tweede aangesloten 

bij het eerste. Dan als laatste hebben we natuurlijk nog Joël Hofstede die zich ook vanuit 

het tweede weer aangesloten heeft bij heren 1. 

 

De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen VVH Harlingen. Een bekend team waar we een 

jaar of drie geleden ook tegen gespeeld hebben in de tweede divisie. Zij zijn al de tijd in 

de tweede divisie blijven hangen en het afgelopen jaar op de 7e plek geëindigd. Door 

onze promotie van afgelopen seizoen zullen wij dit team nog twee keer tegenkomen in de 

competitie. De woorden van coach Peter waren overduidelijk. We gaan vanaf het begin 

voor goud en zo begonnen de mannen van Set Up ook aan de wedstrijd. Er werd 

overtuigend gespeeld en de afspraken die gemaakt waren werden tot uitvoering 

gebracht. De service druk aan de kant van IJsselmuiden bracht de tegenstander tot 

nadenken, wat niet altijd in goed uitpakte. Dit niveau werd twee sets lang doorgezet en 

eindigde in een 2-0 winst voor de kant van Set Up. Setstanden voor 25-19 en 25-16 

concluderen dat Set-up de overduidelijke winnaar was. Met de eerste winst op zak werd 

het tijd om ons weer klaar te maken voor de tweede wedstrijd. 

 

De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen CSV uit Zwolle. Ook tegen dit team hebben wij 

in het verleden menigmaal gespeeld. Het afgelopen jaar presteerde de mannen uit Zwolle 

goed in de tweede divisie en draaiden in de top mee. Een leuke uitdaging stond ons te 

wachten. We begonnen de wedstrijd sterk en trokken de winst van de eerste set vrij 

gemakkelijk naar onze kant met een eindstand van 25-20. Daarna speelden we niet meer 

in ons eigen systeem en verschillende afspraken werden niet nagekomen. Dit resulteerde 

uiteindelijk in een 2-1 verlies tegen de mannen uit Zwolle. 

 

De derde wedstrijd van deze dag werd gespeeld tegen EVV uit Elburg. De mannen uit 

Elburg komen uit in de eerste divisie komend seizoen. Zij hadden deze dag nog alles 

gewonnen. Wilden wij nog door gaan naar de volgende ronde dan moest er gewonnen 

worden. Door goed verdeeld spel aan de kant van Elburg verloren de mannen uit 

IJsselmuiden de eerste set met 25-15. De tweede set ging tot 15-15 gelijk op, maar toen 

kwam het omslagpunt en werd er verloren met 25-17. Ondanks het toch wel dikke 2-0 

verlies tegen de mannen uit Elburg werden er wel een aantal mooie dingen laten zien aan 

de kant van Set Up. Dave de Velde met zijn goede rechterpols overrulede toch met 

regelmaat het blok aan de kant van Elburg die gezet werd door Wouter (zoon van coach 

Peter).  

 

Het resultaat van vandaag mocht niet genoeg zijn voor een volgende ronde beker. Er 

staat weer een week trainen voor de boeg en dan hopen we jullie allemaal volgende 

week zaterdag 23 september om 19.00 uur weer te zien tijdens onze eerste 

thuiswedstrijd tegen VVH Harlingen. 
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