
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Set Up Heren 2 komt net tekort in 
PD/wedstrijd naar 3de Divisie. 

 

 

D.d. 06-05-2017 

 

Het tweede team van Set Up IJsselmuiden komt net tekort in promotie Wedstrijd 

naar de derde divisie. De mannen van het tweede team van Set Up IJsselmuiden 

speelden afgelopen zaterdag een promotie Wedstrijd tegen A.V.C.’69 uit Akkrum.  

 

De wedstrijd was voor de jonge jongens uit IJsselmuiden een geweldige cadeau na een 

goed seizoen. 'Individueel en als team hebben we een enorme groei doorgemaakt en van 

zo'n podium aan het eind van het seizoen mogen we alleen maar genieten' aldus Erik 

Schilder die als coach was meegereisd naar Steenwijk. 

  

In een grote bus was er zo'n 60 man meegereisd naar Steenwijk.  Omdat Dames 1 die dag 

ook promotie speelde en bleven hangen om heren 2 aan te moedigen was er met 70 a 80 

man een geweldige sfeer!  

 

Toen om 16.00 uur de wedstrijd begon was de gemiddelde leeftijd van de basis van de 

IJsselmuidenaren zo rond de 19 jaar, dit zegt genoeg over de toekomst van de vereniging.  

 

Set Up begon uitermate slecht. De spanning kregen de jongens niet van zich af en door 

een heel slordig speel konden de IJsselmuidenaren geen tegenstand bieden voor de 

ervaren mannen uit Akkrum. De eerste set ging dan ook met maar liefst 25-11 naar A.V.C.  

 

De tweede set was een ander verhaal. Coaches Erik en Dave vertelde de jonge mannen 

dat de service druk echt omhoog moest en er in deze wedstrijd niks te verliezen valt.  

 

Die opdrachten werden uitgevoerd, met heel veel enthousiasme en service druk kwamen 

de IJsselmuidenaren steeds beter in hun spel. Mede dankzij het geweldige publiek, dat 

geen moment stil is geweest kon Set Up een kleine voorsprong pakken op de ervaren 

ploeg uit Friesland. Bij 23-18 haperde machine nog iets, waardoor de de Friezen nog even 

hoop hadden. Die hoop was tevergeefs, met 25-22 wonnen de de IJsselmuidenaren de 

tweede set.  

 

De derde set was voor Set Up de beste van de dag. De mannen startten met tomeloze 

inzet de derde set. Jonge jongens als Louren Nentjes, Jonathan Eikelboom en Gerco 

Wijnne lieten zien waarom hun behoren tot de grote talenten van de vereniging. Maar ook 

de iets oudere jongens (22/23) zoals Jakob Engberts, Louwe van den Bos en Jan Peter van 

Dijk lieten zien dat hun ook nog de potentie hebben om in de toekomst voor het eerste 

team van vereniging te dienen.  

 

Deze set was het geweldig in de sporthal. Sfeer, enthousiasme, mooie punten en mooie 

opstootjes met de tegenstander wisselde elkaar af. Het onbevangen jonge team uit 

IJsselmuiden won deze set met 25-19. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In de vierde set veranderde het spelbeeld. Rob van der Spek, die nog herstellende is van 

een blinde darm operatie was leeg gespeeld en werd vervangen door Rob Schrijver die dit 

goed deed, zeker met zijn services was hij van toegevoegde waarde. Ook Gerco Wijnne 

voelde de gevolgen van een lang seizoen waarin hij zowel voor heren 1 als heren 2 veel 

speelde en ook hij moest naar de kant met een blessure aan zijn heup. Dave de Velde 

verving hem en liet zien dat hij ondanks dat hij dit jaar niet vast bij het team zat nog goed 

kon volleyballen, misschien een leuke aanwinst voor volgend jaar?;) 

 

Deze set kwamen de IJsselmuidenaren tekort.  Het zat er niet meer in, alles was slordiger 

dan in de tweede en derde set, de service druk was lager en de Friezen kwamen er beter 

in. Jonathan probeerde nog een puntje te scoren door bij de scheids te zeuren, het enige 

wat hij kreeg was een gele kaart. Ondanks de geweldige inzet en publiek stond er een te 

grote achterstand op het bord. En ging deze set naar A.V.C.  

 

De vijfde set was een set waarin de spanning van het begin weer terug kwam. De ervaren 

mannen uit Friesland leken hier geen last van te hebben en gingen goed met hun kansen 

om. Met 15-9 ging de laatste set ook naar de Friezen, die volgend jaar in de derde divisie 

mogen spelen.  

 

Set Up heeft zijn er alles aan gedaan om zijn huid duur te verkopen. Dat is gelukt, er is 

geknokt tot het eind. We zijn trots! Trots op deze ervaring, trots op elkaar, trots op ons 

publiek!  

 

We kijken terug op een geweldig seizoen, dit verlies moet een plekje krijgen maar dan 

kunnen we zeggen dat we een super seizoen hebben gehad.  

 

Zoals Rob in de bus al gezegd heeft: het verlies kwam niet door de supporters, jullie 

waren geweldig! Allen bedankt! 

 

 
Rob van der Spek 


