
DBS Balk H1  -  Set Up H1 
 
Ook de tweede wedstrijd van 2009 is Set Up ongeslagen. Ditmaal moest het 
1e herenteam van DBS Balk eraan geloven en werd door de mannen van Set Up met 3-2 
aan de kant gezet. Vorige week wist Set Up in eigen hal overtuigend met 4-0 van 
Landstede/Zwolle, de nummer 4 te winnen. Vandaag stond een wedstrijd tegen de 
nummer 5 op het programma. Vooraf leek het wel een zware klus te worden, aangezien 
basisspelers Marc Verbaan en Arjen Vahl beide geblesseerd zijn. Desalniettemin heeft zijn 
jongere broer Rick Vahl het uitstekend opgepakt en werd oudgediende uit het eerste 
Wilfred Tennekes weer opgetrommeld. Beide hebben uitstekend staande gehouden in het 
goeddraaiende team uit IJsselmuiden. 
  
De eerste set werd overtuigend gewonnen door Set Up met 25-19. De 2e set was er weer 
een in de categorie zeer spannend en werd door een aantal discutabele beslissingen van 
de scheidsrechter afgefloten in een mooie stand van 32-30 voor DBS. Dit was absoluut 
een set die beide kanten op kon vallen doordat allebei de teams spannende rally's neer 
zetten en heel hard werkten. Tussenstand 1-1. 
De 3e set werd de pass wederom goed afgeleverd en wisten alle aanvallers van Set Up 
het grote blok van de heren uit Balk te bespelen. Helaas resulteerde dit in een 25-23 
overwinning voor Balk. De heren van Set Up waren er alles aan gelegen om er weer een 
vijfsetter uit te halen, waar zij overigens patent op lijken te hebben. De vierde set werd 
er hard gevochten voor onze laatste kans. Korte geplaatste services werd afgewisseld 
met harde sprongservices, waar de heren uit Balk geen grip op leken te krijgen. Een 
welverdiende 5e set was een feit door met 25-22 te winnen. Met de tussenstand van 2-2 
komt er nog een laatste beslissende set. Set Up kwam goed uit de startblokken en nam 
direct een 3-0 voorsprong en ging met 8-4 de wissel in. Deze wissel veroorzaakte enige 
warrigheid en bij verkeerd doordraaien van Set Up vielen er enkele punten aan Balker 
zijde. Zo keek Set Up snel tegen een 11-10 achterstand aan. Ook nu bleef Set Up hard 
werken en pakte het de welverdiende punten in de rally's. De ene keer met goed eigen 
werk, de andere keer soms met een beetje hulp van de scheidsrechter. 15-12 in het 
voordeel van Set Up was de laatste stand die op het telbord stond na bijna 2 uur 
spectaculair volleybal. 
Een 3-2 overwinning op de heren van DBS-Balk was voor trainer Kranenburg een uitslag 
waar van te voren getekend voor zijn. Een geslaagde avond en op naar volgende week, 
wanneer een uitwedstrijd bij Joure op het programma staat. 
 

Door: Remco Bultman 
 


