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IJsselmuiden, 8 maart – Deze dinsdag stond een inhaalwedstrijd tegen VVH HS1 op het 

programma. Door corona was deze wedstrijd van een aantal maanden terug 

verplaatst op deze dinsdag. De derde wedstrijd van het seizoen werd er uit in 

Harderwijk met 3-2 verloren. Set-Up was gedreven om dit resultaat te verbeteren, 

maar ondanks alle inzet was het niet voldoende om dit waar te kunnen maken 

vandaag. 

 

De tribune in de Oosterholthoeve stroomde weer lekker vol 

op deze dinsdagavond en om 20.45 uur gaf 1e scheidsrechter 

Harry Steggink het eerste fluitsignaal. VVH zette Set-Up 

serverend onder druk en lieten verdedigend goed werk zien. 

Set-Up kwam aardig mee en trok boven de 20 de punten 

weer gelijk. Na een aantal set points voor VVH die niet 

werden afgemaakt kreeg Set-Up twee keer de kans om de set 

binnen te slepen op set point. Met beide set points werd niks 

gedaan en VVH wist deze set binnen te slepen met een 

eindstand van 28-30.  

 

De tweede en derde set liet VVH stabieler volleybal zijn dan 

Set-Up. De derde set stond Set-Up nog voor, maar deze 

voorsprong werd weggegeven door een aantal fouten achter 

elkaar in de aanval. VVH trok beide sets binnen en won deze 

sets met 25-21 en 25-22. Zodoende stond Harderwijk 3-0 

voor. 

 

De vierde set liet Set-Up heel ander spel zien. Met 

enthousiasme werd deze set gestart en de voorsprong werd 

niet meer weggegeven. Ook vanaf de tribune werd er deze 

set flink meegezongen. De side-outs kwamen veel beter uit 

de verf in deze set en Set-Up wist deze set te verzilveren met 

een eindstand van 25-18. 

 

Al met al was VVH de terechte winnaar vandaag, maar met het gevoel dat er meer in had 

gezeten gingen we de kantine in. Donderdag moet er weer hard getraind worden om 

aanstaande zaterdag in Zwolle tijdens de uit wedstrijd te strijden tegen VC Zwolle. In de 

thuiswedstrijd tegen VC Zwolle werd er 4-0 gewonnen, dus het beloofd weer een mooie pot te 

worden. Set-Up staat momenteel op de 8e plek in de 1e divisie. Trouwe supporters, tot 

zaterdag! 

Matthias Sukaldi 


