
Overtuigende 4 – 0 overwinning voor Set-Up IJsselmuiden H1 
 

 
IJSSELMUIDEN - Na een teleurstellende nederlaag tegen Joure H1 stond deze week 
Leeuwarden H2 op het programma. Een wedstrijd om het goede gevoel weer terug te 
krijgen in het team. 
Voorafgaand aan de wedstrijd van H1 heeft H2 van Set-Up een verdiende 4-0 
overwinning behaald op LVC (lemmer).  
 
De 1e set begon Set-Up scherp aan de wedstrijd en werd er al snel een ruime voorsprong 
gepakt. Deze voorsprong werd deze set verder uitgebreid en ging dan ook uiteindelijk 
gewonnen met 25-15. 
 
Nadat Set-Up de 1e set ruim gewonnen heeft was het zaak om de 2e set deze lijn door te 
zetten.  
Dit bleek Set-Up toch niet voor elkaar te kunnen krijgen. Doordat Leeuwarden H2 Set-Up 
uit het ritme probeerde te halen door het tempo uit de wedstrijd te halen door met de 
scheids in discussie te gaan. Dit lukte Leeuwarden deze set behoorlijk omdat Set-Up ging 
mee rommelen met Leeuwarden. Doordat Set-Up ging mee rommelen ging de 2e set 
gelijk op. Uiteindelijk wist Set-Up deze set met een spannende slotfase toch naar zich toe 
te trekken met een stand van 27-25. 
 
Doordat Set-Up de 2e set naar zich toe had getrokken was het vertrouwen weer helemaal 
toegenomen en ging Set-Up  weer met volle moed de derde set in. Deze set bleek al snel 
beslist te zijn omdat Set-Up net als de 1e set al snel een ruime voorsprong pakte en deze 
alleen maar verder uitbreide deze set 25-13. 
 
De 4e set was het zelfde beeld als de 1e en 3e set alleen kwam 1 van onze jongste speler 
Albert van Asselt erin voor ons meest ervaren speler Rik de Vries. Dit bleek uiteindelijk 
een prima wissel te zijn omdat we deze set ook met ruime cijfers hebben gewonnen 25-
14. 
 
Al met al is dit een prima dag geweest voor Set-Up IJsselmuiden met 5 punten voor H1 
die nu steviger op de 6e plek staan en H2 die de 5 punten hard nodig hebben om verder 
uit de degradatie zone te komen.  
 

Door: Marc Verbaan 
 

 


