
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holtland Accountants Set Up H1 

haalt eigen niveau niet in Groningen. 
 

Groningen, 9 november - Op zaterdagmiddag 9 november stond de uitwedstrijd 

tegen Donitas op het programma. Het Groningse team stond onderin de ranglijst, 

maar het was zeker geen makkelijke tegenstander om tegen te spelen. Onder luid 

gejoel van het thuispubliek begon de wedstrijd. 

 

De eerste set ging van start. In het begin ging het gelijk op. De mannen uit IJsselmuiden 

legden een prima pass neer, waardoor de aanvallers goed konden worden bediend. Maar 

aan de kant van de mannen van Donitas gebeurde hetzelfde. Hierdoor ging het gelijk op, tot 

Set Up aanvallend verzwakte. Er werd minder gescoord en Donitas was nog steeds goed bij 

de les. Ze sleepten de set naar zich toe, wat resulteerde in een stand van 25-21.  

 

In de tweede set begon Set Up met dezelfde opstelling als de eerste set. 

Weer werd er goed gepasst, maar kwam het aanvallend te kort. Ondanks 

de goede verdediging en de sterke marinier die bij de IJsselmuidenaren 

meespeelde, lukte het toch niet om uit te lopen. De servicedruk van de 

Groningers nam toe, waardoor het aan het einde van de set goed druk 

legde op het spel van de IJsselmuidenaren. De set werd wederom 

gewonnen door Donitas met een stand van 25-21. 

 

In de derde set begon Set Up erg sterk. Er werd servicedruk gelegd en van 

fouten waren er de eerste 6 punten geen sprake. Ook het blok werd goed 

dicht gezet door de mannen uit IJsselmuiden. Hierdoor werd er een flinke 

voorsprong opgebouwd. De uitdaging was om dit vast te houden. De 

Groningers wisten ver terug te komen door strakke services neer te leggen 

en druk te leggen op hun tegenstander. Het was een enorm spannende set, 

en aan het einde was Set Up toch sterker. Het werd 24-26. 

 

De vierde set hadden de mannen uit IJsselmuiden een moeilijke taak. Ze moesten hun 

eigen spel spelen, het foutenpercentage naar beneden halen en druk uit oefenen op de 

tegenstander door elke side-out te scoren en een goede opslag neer te leggen. De 

Groningers deden dit daarentegen ook, waardoor de pass moeilijk aan het net kwam. Er 

werd niet direct gescoord door de IJsselmuidenaren. De Groningers maakten hier gebruik 

van en domineerden de laatste set. Donitas won deze set met 25-18. 

 

Kortom, er is werk aan de winkel voor Set Up Heren 1. De komende wedstrijd zullen we er 

alles aan doen om jullie als supporters een mooie wedstrijd bezorgen. We gaan de komende 

week weer hard aan bak om dit voor elkaar te krijgen! Iedereen is weer van harte welkom 

om ons op zaterdag 16 november om 19:00 uur te komen supporten! 

 
Louren Nentjes 


