
Set Up onderuit in laatste competitiewedstrijd 

 

IJSSELMUIDEN - Daar het eerste herenteam van Set Up de competitie begon tegen Bas 
Autowas 1 uit Westenholte, was woensdag het slot van de competitie; ook tegen Bas 
Autowas 1. Dit team was veruit het beste team in de competitie en waren dus al een 
aantal wedstrijden kampioen. Woensdag konden ze hun totaal aantal punten zelfs boven 
de 100 krijgen.  
 
Dat het Westenholte een prima team was dat weinig fouten maakte, kwamen de heren 
van Set Up al snel achter. Set Up begon slecht en door individuele fouten keek het al snel 
aan tegen een 0-5 achterstand. Dit konden de heren niet meer goedmaken. Integendeel, 
Westenholte liep steeds verder uit. Set Up kwam nog dichtbij (20-21), maar daarna was 
het Bas Autowas weer die de touwtjes in handen had en zo de set binnenhaalde met 20-
25. 
 
Het begin van de 2e set was weer niet zoals het wezen moest. Set Up liet de gasten het 
spel maken en keek dus vrij snel weer tegen een forse achterstand aan. Serverend was 
Set Up nagenoeg onder de maat. Verdedigend was het ook niet veel beter en zo konden 
de heren van Bas Autowas deze set eenvoudig binnenhalen. Westenholte won met 17-25 
 
De 3e set zou weer precies zoals de 2e set gaan. Slecht begin, weinig servicedruk, matige 
pass en dus keken de heren van Set Up de hele set tegen een achterstand aan. Deze 
achterstand kon niet overbrugd worden en Set Up verloor deze set met 14-25. 
Dit betekende dat de gasten totaal al sowieso 100 punt hadden weten te verzamelen. 
Knap, gezien dat er 110 punten maximaal te behalen waren! 
 
Een klein wonder leek te gebeuren in de 4e set. Set Up begon beter en passend kon het 
iets meer inbrengen dan in de andere sets. Een aantal goede serviceseries brachten Set 
Up zelfs nog op een voorsprong van 18-11. Bas Autowas kwam hierna wel dichterbij, 
maar een voorsprong van 3 à 4 punt werd de hele set vastgehouden. Pas in de slotfase 
kwam Bas Autowas langszij en trok de set naar zich toe met 26-28. Dit betekende een 4-
0 verlies voor de heren van Set Up in deze laatste wedstrijd van het seizoen.  
 
Set Up eindigt hiermee op een 6e plaats in de competitie en zal dus volgend jaar weer 
uitkomen in de Regiodivisie. 
 

Door: Jos Vahl 

 


