
21 november 2008  CSV  H1 – Set Up H2 

Het was alweer onze 7e wedstrijd van het jaar. De laatste twee wedstrijden gingen 
behoorlijk kansloos verloren tegen Landstede en BEO. Dit is niet geheel een schande 
aangezien beide teams met afstand de beste teams zijn op het moment.  
We moesten op vrijdagavond tegen ‘the best of the rest’. De nummer 3 van het moment 
CSV. We hebben in onze voorbereiding ook al tegen dit team gespeeld en toen hebben 
wij terecht verloren. Het team kenmerkt zich door een zeer goede verdediging. 

De eerste set kwamen we al snel op achterstand. Het beeld deed ons denken aan de 
oefenwedstrijd van het voorseizoen. Een CSV die alles verdedigde en elke keer weer, op 
wat voor een manier ook, het punt wist te maken. Toen we met 7-1 achterstonden 
kwamen we nog mooi terug door een serviceserie van Martin, maar dit mocht niet baten 
voor de rest van de set. CSV bleek langzaam uitlopen en de set ging dan ook verloren 
met 25-18. Wat we zochten was een ‘afmaker’ die de verdediging van CSV eens goed op 
de proef kon stellen. 

De ‘afmaker’ kwam er in de tweede set in. Jos Vahl deed met ons mee om het team wat 
te versterken. Zijn kwaliteiten konden we gaan gebruiken vanaf de tweede set. Het begin 
van de tweede set ging heel erg goed. CSV wilde door waar ze gebleven waren, maar ze 
konden niets beginnen tegen de aanvalskracht van Setup. Jos als afmaker zorgde ervoor 
dat alle ‘troep’ toch nog effectief verwerkt kon worden. Hierdoor kregen we grip op de 
wedstrijd en alle spelers begonnen te scoren. Rick speelde vooral in het begin van de 
tweede set CSV volledig zoek door zijn spreiding. Het enthousiasme die we ook al in de 
eerste set hadden wierp zijn vruchten af. De tweede set stond er een team in het veld 
(en op de bank) die heel veel plezier had in het spelletje. CSV had nergens antwoord op 
en de set ging dan ook gewonnen met 25-13. 

‘Never change a winning team’ heeft ooit een bekende volleybalcoach gezegd en hier 
heeft onze welbekende coach Henk Vahl zich ook aan gehouden. Setup ging door met 
waar ze gebleven waren...SCOREN. CSV kon nog steeds geen grip krijgen op de 
aanvalsdruk van de heren van Setup. Door de druk van ons werd CSV gedwongen om 
dieper te gaan verdedigen. Hierdoor kwamen er meer mogelijkheden om te scoren. 
Prikballen in het centrum die in de eerste set allemaal verdedigd werden door CSV 
konden nu niet meer gehaald worden. We hadden volledig grip op de wedstrijd. In de 
derde set hebben we niet op achterstand gestaan. Toch verloren de heren soms de 
concentratie. Rick Vahl kreeg het zelfs voor elkaar om Wilfred Flier een setup te geven 
die door maarliefst 6 handen geblokd werd. Iedereen had weer door dat ze bij de les 
moesten blijven om te winnen. Dit is de derde set goed gelukt. De set ging gewonnen 
met 25-18. 

In de vierde set veranderde er niets aan de basis van de vorige twee sets. Wat wel 
veranderde was de voorsprong die setup de laatste twee sets al snel wisten te pakken. 
Ondanks een valse start konden we al snel de draad oppakken en weer doorgaan met 
scoren. De voorsprong werd steeds groter tot 18-12. Daarna ging Setup onnodige fouten 
maken. De pass kwam niet altijd meer aan en er werden onnodige foutjes gemaakt. Het 
werd onnodig spannend. Op een gegeven moment stond het 22-22. De gehele 
voorsprong van Setup was onnodig weggegeven. Gelukkig hadden we nog Jos Vahl die 
op de belangrijke momenten toch bleef scoren. Op 23-22 werd er nog gewisseld. Ik 
(Martin) mocht naar de kant voor Jos Schrijver. Een publiekswissel voor mij omdat het 
mijn laatste wedstrijd van het jaar was. Voor alle Setuppers op de tribune (alleen de 



voorzitter) werd ik gewisseld. Een wel erg spannend moment op gewisseld te worden, 
want het was nog zeker niet duidelijk of we de set gingen winnen. Dankzij een mooie 
aanval en daarna een wel hele fijne beslissing van de scheids (bal die uit werd gegeven 
ondanks dat hij in was) werd de laatste set gewonnen. De laatste set ging gewonnen met 
25-22. Een 3-1 overwinning was een feit.  

Een wel hele fijne afscheidswedstrijd voor mij. Een leuke en goede wedstrijd met veel 
plezier en enthousiasme. Jammer dat ik dit jaar niet meer zal spelen voor dit super leuke 
en gezellige team. Volgende week zal ik het land gaan verlaten voor de rest van het 
volleybalseizoen. Ik zal naar mijn vriendin afreizen in Thailand. Hierbij wil ik alle 
Setuppers nog een heel fijn seizoen toewensen. Ik hoop het volgende seizoen weer deel 
uit te maken van de mooiste volleybalvereniging van IJsselmuiden. Ik zal het volleybal 
gaan missen. Ik zal zeker alles blijven volgen via www.setup-ijsselmuiden.nl. 

 

Door: Martin Stoel 
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