
Set Up toont veerkracht in matige partij 
 
Sneek - Het eerste herenteam van Set Up nam het afgelopen zaterdag op tegen het 2e 
van VC Sneek. Vorige week veegde Set Up in eigen hal Leeuwarden 2 eenvoudig van de 
vloer en men was overtuigd dat ook VC Sneek eraan moest geloven. 
 
Dat besef bij drong bij de mannen van Set Up pas laat in de 1e set door. Met name in de 
verdediging liet Set Up steken vallen en kwam het er dus aanvallend niet goed door. Niet 
vreemd dat deze set lang gelijk opging. Toch was het Set Up dat in de slotfase van de 1e 
set aan het langste eind trok en wist de set met 25-23 binnen te slepen. 
Dat er niet eenvoudig gewonnen zou worden mocht duidelijk zijn. De 2e set leek op de 
1e, Set Up begon weer veel te slap en zo ging het lang gelijk op. Na een aantal 
discutabele beslissingen van de scheids speelde Set Up niet alleen tegen VC Sneek, maar 
ook nog eens tegen zichzelf. Misschien wel meer tegen zichzelf. Even was er nog hoop 
om ook de 2e set te winnen, maar ditmaal viel het kwartje de andere kant op en won VC 
Sneek met 26-24. 
De 3e set begon Set Up eindelijk wat verzorgder te spelen. De pass werd weer redelijk 
gebracht en zo kon Set Up aanvallend zijn klus klaren.  Set Up liep vroeg in de set een 
paar punt uit en wist deze voorsprong de hele set vast te houden. Dit zorgde voor een 
25-19 setwinst.  
Met het spel van de 3e set dacht Set Up de wedstrijd wel naar zich toe te trekken en met 
4 punten weer terug naar IJsselmuiden te gaan. Dat Set Up heel diep zou gaan deze set, 
had niemand gedacht. Set Up begon zeer slap, VC Sneek liep uit. Passend was Set Up 
ver onder de maat en aanvallend was het al niet veel beter. Op een stand van 14-6 voor 
VC Sneek kwam er een ommekeer. Set Up knokte weer voor elke bal, en wist dat er nog 
een klein wonder mogelijk was. VC Sneek leek nog steeds de set in de zak te steken, 
maar puntje voor puntje kwam Set Up dichterbij. De mannen trokken alles uit de kast 
om de 9e 5-setter van het seizoen te voorkomen.  Het werd een bloedstollend 
eindoffensief waarin Set Up met teamspirit de set met 29-27 naar zich toe wist te 
trekken.  
 
Set Up maakte het zichzelf behoorlijk moeilijk, toch 4 punt voor de heren van Set Up, die 
op dit moment op een 6e plaats staan in de Regiodivisie. 
 

Door: Jos Vahl 
 

 


