
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stijgende lijn zichtbaar 
bij Set Up Heren 1 

 
Groningen 20 januari - Zaterdag stond de tweede wedstrijd van 2018 op het 

programma. Dit keer tegen Twister Veracles Heren 1 uit Groningen. 

Een wedstrijd die ze konden en moesten pakken. 

 

Set Up begon erg scherp en gefocust aan de wedstrijd. Vanaf het begin knalden ze erop 

en legden ze servicedruk waardoor de Groningers de pass niet aan het net konden 

krijgen en Set Up de kans kreeg om de ballen die er makkelijk overheen werden 

gespeeld keihard af te maken.  Ook de Groningers legden servicedruk, waar Set Up in 

het midden van de set wat moeite mee kreeg, maar het goed oploste. Zo trokken de 

mannen uit IJsselmuiden in de eerste set toch aan het langste eind en wonnen de set 

nipt met 24-26. 

 

De tweede set begonnen beide teams opnieuw erg sterk, en was er wat geluk aan de 

kant van Set Up doordat de diagonaal Joel Hofstede tot 3 keer toe de bal precies op de 

netband wist te serveren waardoor de bal niet van de grond te houden was. Zo liepen de 

heren van Set Up een paar punten uit en bleven beide teams de side-out scoren tot het 

einde van de set. Set Up won deze set met 23-25. 

 

De derde set begonnen de IJsselmuidenaren slordig. Er was te weinig beleving en 

enthousiasme waardoor het spel minder werd. Er werden te veel eigen fouten gemaakt 

waardoor Twister weer in hun spel kwam. Deze grepen hun kans en wonnen de set met 

25-18.  

 

Ook de vierde set begon Set Up niet lekker. Aanvallend en passend was de scherpte weg, 

er moest wat gebeuren om het tij te keren. Dit lukte in de vierde set niet waardoor de 

heren uit IJsselmuiden deze set verloren met 25-15.  

 

Op naar de vijfde set. Er moest weer beleving komen in het spel en de spelers wisten dat 

als ze nu niet met zijn allen gingen er geen verandering in kwam. Het hele team ging 

volle bak en speelde vol power. Dit wierp zijn vruchten af in de vorm van een setwinst 

van 11-15.   

 

Al met al was het een mooie en leerzame pot en wil ik Harald van Dieren (ook wel 

bekend als Harry de Beuker, want wat kan die jongen de ballen er hard in beuken!) 

namens het hele team bedanken voor al zijn inzet en motivatie voor het team. Harald 

gaat een half jaar naar het buitenland en speelde zaterdag zijn laatste wedstrijd van dit 

seizoen.  Ik wens Harald een fijne tijd toe de komende maanden en we hopen dat hij snel 

weer terugkomt om ons team te versterken! 

 
Louren Nentjes 


