
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jong Holtland Accountants Set Up uitgebekerd. 

 
IJsselmuiden 15 september - De eerste wedstrijd voor Set Up stond weer op het 

programma. Er werd gespeeld voor de nationale beker in eigen huis. 

Tegenstanders waren: VVH, VC Allvo en EVV. 

 

Het eerste team van Set Up had erg uitgekeken naar het spelen van wedstrijden en liet 

dit ook goed zien in de eerste wedstrijd. De eerste set tegen VVH was Set Up dan ook 

oppermachtig. Alles ging goed en verliep zoals gepland, 25-11 setwinst. Tweede set 

kregen we het moeilijker. Deze set werd dan ook verloren met 20-25. Gauw vergeten 

dus en zorgen dat er twee gewonnen sets binnengehaald worden. Dit werd gedaan door 

wederom goed spel en een setwinst van 15-5. Uiteraard viel dit erg zwaar bij VVH en 

vonden zij het dan ook meer dan redelijk dat ze wel een bal van ons mee naar huis 

mochten nemen. Dit verzacht natuurlijk de pijn van het verlies en ze hoopten dat dit hun 

tranen zou gaan drogen. Gelukkig was VVH sportief genoeg om na één uur ontkennen de 

gestolen bal terug te pakken uit iemand zijn auto. Hier worden ze dan ook hartelijk voor 

bedankt. 

 

Maar goed, al met al een 2-1 winst tegen VVH. Geen slecht begin en daarom wou Set Up 

dit graag doorzetten. De volgende tegenstander was VC Allvo, voor Set Up een 

onbekende tegenstander. Er is hard gevochten tegen dit team om winst door te zetten, 

maar het mocht niet baten. De eerste set werd verloren met 23-25 en de tweede met 

22-25. Geen verkeerde wedstrijd, maar er werd net niet dat stukje extra gebracht wat 

nodig was om de winst binnen te halen. 

 

De derde wedstrijd van de zaterdagmiddag werd gespeeld tegen EVV. Het eerste 

divisieteam van EVV was de hele middag al op dreef door alle gespeelde sets te hebben 

gewonnen. Set Up was duidelijk niet meer opgewassen tegen dit team. Met een flinke 

domper werd de eerste set verloren met 12-25. In de tweede set werden er weer wat 

punten gescoord en was er iets meer plezierbeleving. Alsnog is deze set verloren met 21-

25. 

 

Hiermee is Set Up Heren 1 

uitgeschakeld in de beker. 

Uiteraard is dit jammer, maar het 

team heeft laten zien dat er zeker 

niveau aanwezig is. Iedereen 

heeft dan ook superveel zin om 

aankomende zaterdag te beginnen 

aan het competitieseizoen. Er 

wordt gespeeld tegen 

Voorsterslag/VC Zwolle heren 2 in 

het Landstede sportcentrum in 

Zwolle. Als er nog publiek mee 

wil, de wedstrijd wordt gespeeld 

om 14:30, tot dan! 

 

Harald van Dieren 


