
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holtland Accountants Set Up H1 geeft 
Veracles H1 thuis geen kans. 

 

IJsselmuiden 24 november - Op zaterdagavond 24 november stond de 

thuiswedstrijd tegen Twister Veracles HS1 uit Groningen op het programma. De 

toenmalige nummer twee kwam op bezoek in IJsselmuiden. Deze wedstrijd is 

door een knappe prestatie van het 1e heren team van IJsselmuiden gewonnen 

met 4-0. Door dit neergezette resultaat klom het team van Peter Gaillard op 

naar de 3e plek in de Tweede Divisie A. 

 

Beide teams waren compleet en begonnen aan de warming up. Klokslag 19.00 uur 

startte de wedstrijd en stroomde de tribune in de Oosterholthoeve weer vol. Holtland 

Accountants Set Up startte scherp en gedreven aan deze wedstrijd. Al snel werd er een 

gat geslagen en deze werd gedurende de set flink uitgebouwd. Een goede week van 

training zorgde voor erg stabiel spel aan de kant van IJsselmuiden. Set Up speelde deze 

set uit met winst voor eigen kant. 25-13 was de eindstand in de eerste set en aan deze 

cijfers te zien regeerde Set Up. 

 

Het eerste punt was binnen en er werd gewisseld van kant. 

Tweede scheidsrechter Alle Schoonhoven floot en beide teams 

betraden het veld voor een nieuwe set. Peter Gaillard was lovend 

over de eerste set, maar zette ons vanaf het begin van deze set 

weer op scherp. Harde klappen werden er uitgedeeld door onder 

andere onze passer/loper Kees ten Brinke en onze diagonaal 

Gerco Wijnne. Het spel van Set Up liep weer als een trein en dat 

resulteerde in een tweede setwinst met een eindstand van 25-19. 

 

De derde set liep het spel gelijk op tot aan 15-15. Er slopen wat 

verdedigingsfouten in en aanvallend werden de nodige ballen uit 

geslagen. Het werd tijd om weer de gedrevenheid van de eerste 

twee sets op te pakken, maar dat lukte matig. Een paar fouten 

van de tegenstander en het gejuich en aanmoediging van de weer 

volle tribune zorgde ervoor dat het spel aan IJsselmuiden kant 

weer op gang kwam. Boven de 20 liet Set Up weer zien dat ze 

beter waren die dag en trokken de set naar zich toe met 25-22. 

 

De vierde set begon Veracles gevarieerder te spelen en zette de 

mannen van Set Up via de middenpositie flink aan het werk. 

Mooie verdedigende ballen werden opgelost en direct gescoord. 

Veel service fouten aan de kant van Veracles zorgde ervoor dat 

ze niet mee konden komen in de punten. Deze set werd 

gewonnen met 25-21. Een mooie 4-0 overwinning in 

IJsselmuiden en de teller staat nu op vijf wedstrijden op rij 

ongeslagen. Er komen vijf punten bij in de ranglijst en dat 

betekent dat Set Up stijgt naar een derde plek. 

 

Volgende week reizen we af naar Hoogezand om te spelen tegen Krathos HS1. 
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