
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Holtland Accountants Set Up H1 

pakt volle buit tegen S.V.I. 
 

IJsselmuiden, 16 november - Vandaag speelden we een thuiswedstrijd tegen S.V.I uit 

Zwolle. Na 3 wedstrijden op rij niet gewonnen te hebben waren we extra gebrand 

om vandaag er een mooie pot van te maken, en vol voor de winst te gaan. 

Helaas is Gerco onze diagonaal nog niet fit genoeg om te spelen. Louren Netjes 

onze passerloper is daarom na de diagonaal verplaatst en Remco onze ouwe 

vedette gevraagd om op de passer loper positie te gaan spelen. 

 

De eerste set begonnen we meteen scherp aan de wedstrijd. De pass lag perfect zodat onze 

spelverdeler de aanvallers fijn loos kon bereiken.  De trainer had duidelijk aangegeven om de 

voorspelende stoppers op te zoeken met de servers en dat werd goed uitgevoerd waardoor 

hun niet in het spel kwamen. Het blok stond goed waardoor we met de verdediging goed 

konden schuiven en veel ballen werden verdedigd. Deze set werd ook met een mooie winst 

afgesloten. 25-21 

 

De eerste set hebben we binnen maar we wilden meer en we 

wisten dat het erin zat in deze wedstrijd. We begonnen weer vel 

aan de tweede set. Er was veel beleving in het veld en ook 

voornamelijk vanaf de tribune. Het ging gelijk op. Aan allebei de 

kanten werden veel ballen verdedigd waardoor er lange rally’s 

ontstonden. Gelukkig trokken wij aan het langste eind en pakten 

we ook de tweede set. 25-22 

 

Een fijn gevoel 2-0 voor te staan in een thuiswedstrijd. Maar Peter 

onze trainer hamerde erop om scherp te blijven en gewoon je 

eigen spel te spelen. We begonnen de set goed. We stonden al snel 

op een mooie voorsprong, maar de tegenstander knokte zich terug 

in de set. Er werden een aantal ballen niet gescoord en daardoor 

stond het weer gelijk in de set. Maar wij hebben dan nog onze 

aanvoerder Matthias Sukaldi onze spelverdeler die linkshandig is 

en daar gebruik van maakte. De tegenstander was vergeten dat 

onze spelverdeler linkshandig was en beste een balletje door kan 

slaan of prikken. We kwamen weer voor te staan en drukten dat 

door tijd het einde van de set. 

We pakten ook deze set. 25-21 

 

De vierde set. De winst was binnen. Maar we wilden de volle buit. En daarom ook de vierde 

set winnen. De tegenstander was gebrand om niet met 4-0 onderuit te gaan en speelden 

alles of niets. Na een kleine achterstand deed onze trainer even een time-out, En gaf 

duidelijk aan dat we weer naar ons eigen spel moesten gaan. Veel beleving kwam er weer en 

van zelf werden de nodige punten weer gemaakt. We pakten ook deze set. 25-21 
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