
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holtland Accountants Set Up haalt 

eigen niveau niet. 
 

Slagharen 9 februari - Na de 3-1 thuiswinst vorige week tegen Krathos HS1 stond 

er vandaag een nieuwe wedstrijd op ons te wachten. Vandaag reisden we af 

naar Slagharen om te spelen tegen Side-Out HS1. 

 

Beide teams draaiden hun warming-up en om 18.30 uur begon de wedstrijd. Na een 3-2 

thuiswinst in de eerste helft van de competitie wisten we dat het ook vandaag een 

gewaagde pot zou worden. De diagonaal van Side-Out die bij de 1e wedstrijd een 

enkelblessure had wist de ballen vandaag goed te raken. Regelmatig werd het blok van 

Set Up omzeild, waardoor Side-Out goed stond te scoren. 

 

De eerste set begon stroperig bij Set Up. Vanaf het begin 

wisten wij geen verschil te maken in niveau. De mate van 

gretigheid en het niveau van spelen was niet genoeg om 

de eerste set binnen te slepen. Op verscheidene 

momenten hebben we voor gestaan in deze set, maar 

boven de 20 wisten we niet genoeg punten direct te 

scoren en zo werd de eerste set verloren met 25-23. 

 

De tweede set ging van start. Harald van Dieren kwam in 

het veld voor Lauwe van den Bos. Voor de rest liet coach 

Gaillard de spelers staan en maakte duidelijk dat we het 

als team moesten gaan doen vandaag. Deze set wist 

Side-Out het verschil te maken en lieten de mannen uit 

IJsselmuiden geen ruimte om de set naar zich toe te 

slepen. Deze 2e set ging ook naar Side-Out met een 

eindstand van 25-19, waardoor Side-Out 2-0 voor kwam 

te staan. 

 

De derde set werd gestart met dezelfde opstelling als in de tweede set. De 

middenaanvallers Harald van Dieren en Marien Alberts zaten goed in de wedstrijd en 

wisten van elk mogelijke positie te scoren op midden. Mooie aanvallen op midden en 

buiten maakten dat Set Up de verdedigers aan Side-Out kant vaak wist te verrassen. In 

deze set werd er met vlagen niveau laten zien wat normaal gesproken de basis is. Set Up 

wist ook deze set niet te pakken, waardoor er nogmaals met 25-23 verloren werd.  

 

De laatste set begon en Louren Nentjes kwam op de positie van Kees ten Brinke. Deze 

set liep Set Up gelijk van het begin uit en dit werd niet meer weggegeven. De laatste set 

werd gewonnen met 25-20, waardoor Set Up toch nog een punt meenam terug naar 

IJsselmuiden. 

 

Samenvattend een wedstrijd om snel te vergeten. Set Up kwam niet op hun niveau die 

ze normaal gesproken spelen en verliest daarmee 3-1 in Slagharen. Komende week staat 

er geen wedstrijd gepland, waardoor we 23 februari pas weer aantreden tegen Lycurgus 

HS2 in Groningen. 
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