
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holtland Accountants Set Up heren 
start competitie met 1 punt. 

 

 

IJsselmuiden 22 september - De eerste competitiewedstrijd! Een moment waar we 

met z’n allen veel zin in hadden. Gelukkig konden we even wennen aan 

uitwedstrijden met een korte rit. Voorsterslag/VC Zwolle H2 verwelkomde ons in 

de hal en na een lekkere bak koffie mochten we aan het werk. 

 

Nadat we lekker warm gespeeld waren begonnen we vol goede moed en dat betaalde zich 

uit. Door een aantal strakke service-series en een zwakke pass van Zwolle kwamen we goed 

voor te liggen. De pass van Set Up kwam daarentegen wel erg goed aan en zorgde ervoor 

dat onze Matthias de aanvallers goed kon bedienen. Punt na punt werd binnen getimmerd 

en het team bracht een enorme bak energie en herrie. Dit resulteerde uiteindelijk in een 

mooie stand van 25-18 voor Set Up. Sommige spelers van Zwolle (die ook bij Reflex en 

Voorsterslag hadden gespeeld) gingen het verbale gevecht aan met onze libero. Het zal u 

niet verbazen dat hij uiteindelijk toch de grootste mond bleek te hebben.  

 

In het tweede set ging het wat minder. We hadden wat meer moeite met de pass en waren 

minder in staat om druk uit te oefenen op de tegenstander. We bleven steeds twee of drie 

punten achter bij de tegenstander. Terugkomen lukte aan het einde van het set gelukkig 

wel maar het was niet genoeg om het set binnen te slepen, dus eindigde deze met 22-25 

voor Zwolle. In het derde set was de wedstrijd behoorlijk te vergelijken met het tweede set. 

Druk uitoefenen op de tegenstander werd nog moeilijker terwijl deze er een paar mooie 

service-series tegenaan gooide. Passend en aanvallend lieten we daardoor wat steekjes 

vallen. Dit set bleek niet zo goed uit te pakken voor de Set-Uppers en eindigde in een stand 

van 25-17. 

 

In het laatste set besloten we om er weer vol in te gaan om toch de wedstrijd nog binnen te 

halen. We begonnen met een mooie voorsprong maar Zwolle werkte zichzelf terug in de 

wedstrijd en kwam op gelijke hoogte met Set Up. Er werd keihard gewerkt en goed 

gespeeld maar het zat een aantal keer ook net even tegen waardoor we niet in staat waren 

om uit te lopen. Tot 22 punten gingen beide teams gelijk op en was het een spannend Set. 

Zwolle maakte het af en won het set nipt met 25-23. Helaas niet gewonnen maar wel 

tevreden over een mooie pot volleybal doken we de kantine in. En zoals team oudste Kees 

zei; we hebben wel de magische grens van 0 punten doorbroken. 

 

Komende wedstrijd is 5 oktober waarbij we af mogen reizen naar Bedum. We hopen op een 

geweldige wedstrijd en mocht u niets te doen hebben op een zaterdag middag, u bent van 

harte welkom! 

 

 
 

Louwe van den Bos 


