
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holtland Accountants Set Up pakt 
volle buit in eerste thuiswedstrijd. 

 

IJsselmuiden 27 oktober - Na twee nederlagen in uitwedstrijden, won Set Up in 

een volle Oosterholthoeve overtuigend met 4-0 van VVH uit Harlingen. Voor de 

wedstrijd hamerde coach Gaillard erop dat er met veel beleving en passie 

gespeeld moest gaan worden. 

  

Set Up kwam in de eerste set uitstekend uit de startblokken. Vanaf het begin had het 

thuisteam VVH onder druk door middel van een goede service. Hierdoor ontstonden er 

veel scoringskansen in de rally. Deze kansen werden benut en daardoor ontstond er al 

snel een gat van zo’n vijf punten. Deze voorsprong werd door Set Up snel uitgebreid en 

dat resulteerde in een overtuigende setwinst van 25-16. 

 

De tweede set liep lang gelijk op. Vanaf 11-11 werd er door middel van een goede 

serviceserie een voorsprong gepakt door Set Up. Deze voorsprong werd niet meer uit 

handen gegeven. Hierdoor won Set Up deze set met 25-19. 

 

Ook in de derde set hield Set Up de mannen uit Harlingen onder druk. VVH wist niet hoe 

het onder deze druk uit moest komen. Dit resulteerde opnieuw in een snelle voorsprong. 

Ook de derde set werd door degelijk en constant spel met 25-18 gewonnen. Door deze 

gewonnen set was de wedstrijd dus al gewonnen. 

 

De vierde set werd zwak begonnen. VVH 

nam een voorsprong van een paar 

punten. Na een time-out kwamen de 

mannen van Set Up weer terug in de set. 

Halverwege de vierde set kwam Set Up 

naast VVH en nam het vervolgens een 

voorsprong. Deze voorsprong werd niet 

meer weggeven en daardoor won Set Up 

ook de vierde set met 25-20. 

 

Al met al een klinkende en overtuigende 

zege door middel van constant spel. 

Volgende week staat de thuiswedstrijd 

tegen Side Out uit Slagharen om 19:00 

op het programma. We hopen iedereen 

dan weer op de tribunes te zien!! 

 

 

 Joël Hofstede 


