
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knappe zege in Groningen voor 

 Holtland Accountants Set Up. 
 

Groningen 16 maart - Vandaag stond er weer een uitwedstrijd op het programma. 

Na een lange reis kwamen we aan in Groningen. De tegenstander was dit keer 

Twister Veracles. Ze staan een paar plekken boven ons, en daarom willen we 

winnen van ze zodat wij weer boven hun kwamen te staan. De thuiswedstrijd 

wonnen we met 4-0 van ze. En dus wisten we dat we uit ook de punten kunnen 

pakken. 

 

De eerste set begonnen we meteen goed. We kwamen al 

vroeg in de set op een mooie voorsprong te staan. We 

legden vooral veel servers druk neer waardoor ze niet in het 

spel kwamen Veracles. Peter zei voor de wedstrijd ook het 

belangrijkste is voor vandaag, servers druk en de pass moet 

aan het net liggen zodat we veel eerste tempo konden 

spelen. Aanvallend gingen we vol erop. De tegenstander had 

hier geen antwoord op en dus wonnen we deze set met 16-

25. 

 

We moesten scherp blijven ook in de tweede set. Maar toch 

zakte het weg aan onze kant. Veracles legde de druk bij ons 

neer en daar kwamen we vooral passend niet onderuit. Onze 

servers druk zakte weg en de tegenstander kon vrij 

makkelijk de aanvallers bereiken. Na een time out van Peter 

kwam het geloof weer terug en ging het gelijk op in deze 

set, maar helaas trok Veracles aan het langste set en 

wonnen ze met 25-19. 

 

De derde set kwam de beleving weer terug en werd er goed 

volleybal gespeeld. Passend schoven we meer zodat onze 

voorstopper minder ging passen. En dat hielp de passe lag 

weer goed aan het net waardoor Marien en Harald vrij 

makkelijk de ballen erin konden pompen op de midden. 

Serverend had Veracles geen antwoord op en deze set werd weer verdient gewonnen 

door Set Up. 19-25  

 

Een knappe 2-1 voorsprong. Maar we wilden meer. De 4 set moest gewonnen worden. 

En dat lieten we vanaf punt 1 zien. Begin van de set kwamen we al op een mooie 

voorsprong te staan. Maar de stugge ploeg uit Groningen knokten zich weer terug in de 

set. Time out van Peter hielp zodat we weer vel het veld in gingen. Na goeie aanvallen 

aan onze zijde wonnen we de set verdient met 18-25. 

 

Een mooie overwinning 1-3 op Twister Veracles. We stijgen weer een plekje in de 

competitie. Volgende wedstrijd is weer een thuiswedstrijd tegen Lycurgus H2 uit 

Groningen. Jullie zijn van harte uitgenodigd en hopen op jullie steun!!!! 

 
Arjen Kaspers 


