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 De mannen van Set Up IJsselmuiden mochten afgelopen za-
terdag afreizen naar Rijssen om het daar op te nemen tegen 
Rivo Rijssen HS 1. Nadat de IJsselmuidenaren in de vorige 
wedstrijd tegen CSV een stijgend niveau lieten zien, was het 
zaak om dit ook vandaag door te zetten.

     RIJSSEN/IJSSELMUIDEN  - De 
eerste set werd scherp begon-
nen. Beide teams gingen aan 
het begin van de set gelijk op. 
In de loop van de set werd aan 
de kant van Set Up de fouten-
last wat hoger. Zowel aanval-
lend en serverend werd er iets 
minder druk bij de tegenstan-
der neergelegd, wat erin re-
sulteerde dat de set naar Rijs-
sen ging met 25-21.
   
     Snel en tactisch 
Vol goede moet begon Set Up 
aan de tweede set. Met name 
de pass lag erg goed, wat het 
mogelijk maakte om een snel 
en tactisch spel te spelen. 
Hierdoor kon Matthias (spel-
verdeler) de blokkering vaak 
wegspelen, zodat de aanval-
lers maar een blokkerende te-
genstander voor zich hadden.
   
    Ook serverend werden de IJs-
selmuidenaren sterker, zodat 
de tegenstander moeite had 
om een goede pass te bren-
gen. De set ging met 23-25 
naar Set Up.
     

     De smaak te pakken 
  In de derde set had Set Up de 
smaak te pakken gekregen. 
Gemaakte punten werden uit-
bundig gevierd en verdedi-
gend werd er steeds meer ge-
pakt. Spel verdelend kwam er 
vaak een creatieve oplossing 
voor de rallyballen, wat ervoor 
zorgde dat de aanvallers deze 
vaak konden scoren. Rivo Rijs-
sen werd overklast en ging 
deze set met 18-25 eveneens 
naar Set Up.

     Gemakkelijk 
In de vierde set toonde Rivo 
weinig vechtlust meer. Hier 
werd optimaal gebruik van 
gemaakt door de IJsselmuide-
naren.
   
    Verdedigend hadden de man-
nen uit Rijssen geen antwoord 
op de sterke service aan de 

kant van Set Up. Wanneer 
men een scoringskans creëer-
de werd de bal in het blok of 
uit geslagen.

De set werd gemakkelijk uit 
gespeeld en eindigde uitein-

delijk met de score 8-25.
     
     Hoop 
  De eerste winst van het sei-
zoen was daarmee een feit. 
Ook geeft het spel wat Set Up 
IJsselmuiden heeft laten zien 

dat er nog hoop is voor de nog 
te spelen wedstrijden. 
    De mannen uit IJsselmuiden 
lieten namelijk een goed spel 
zien, waarin vechtlust ge-
toond werd. Voor elke bal 
werd gegaan en er werd ge-

speeld als een team.
     
     Volgende wedstrijd  
  Op zaterdag 18 november is de 
volgende wedstrijd. Set Up 
speelt dan in Oosterholthoeve 
tegen DIO/Bedum HS 2.   

 Winst  voor een strijdlustig Set Up  
 door Set Up IJsselmuiden   

 ‘Gespeeld als een team’   

 SERVEREND WER-
DEN DE IJSSELMUI-
DENAREN STERKER   

 De mannen uit IJsselmuiden lieten een goed spel zien, waarin vechtlust getoond werd.    

 ‘JURRE HELDOORN 
SCOORT VEEL EN IS 
HET LICHTPUNTJE 
- ONS ZONNETJE’   

 Een elfde plek met zeven punten uit zeven wedstrijden. Bij 
VV Wilsum hadden ze een betere start van de competitie ver-
wacht na een goede voorbereiding. Blessures spelen Wilsum 
parten. Trainer Maikel Hondebrink noemt zo zeven gebles-
seerde spelers op. Zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen 
Wijthmen. “Ik krijg er wel elf bij elkaar.’’

     WILSUM  - Het lukt VV Wilsum 
maar niet om het voetbal te 
laten zien dat ze in de voorbe-
reiding speelden. Dat zegt 
Maikel Hondebrink, de trainer 
van Wilsum. “In de oefenwed-
strijden en in de beker ging 
het boven verwachting. Tegen 
ploegen van een hoger niveau 
deden we het gewoon hart-
stikke goed. Ja, toen had ik 
nog een fi tte groep.’’
  De 2-2 tegen ‘t Harde was de 
seizoensopener. “Toch een 
ploeg die bovenin mee zou 
moet draaien. Ik was tevreden 
met het resultaat, maar we 
kwamen niet echt in ons spel-
letje’’, zegt Hondebrink. Na de 
zeperd bij SEH (5-0) volgden 
twee zeges. Storica ging eraan 
met 4-1 en ‘s Heerenbroek met 
0-2. Winnen van Storica was 
eigenlijk verplicht, vindt Hon-
debrink. “’s Heerenbroek is 
een wedstrijd op zich, dat leeft 
altijd. We hebben onze man-
nelijkheid getoond en overtui-
gend de wedstrijd aan onze 

kant gezet.’’ De veegpartij te-
gen Zalk, 6-0 verlies, wordt 
nóg gevoeld bij Wilsum. “Een 
complete off day als team zijn-
de. Het kwam hard aan. Niet 
alleen de cijfers, maar ook de 
blessuregevallen.’’ Gertjan 
Sollie en John Veenstra vielen 
weg met een blessure. “Mijn 
beide aanvoerders’’, zegt Hon-
debrink. Ook Wim van Spijker, 

Sonke de Velde en Patrick 
Plette gingen de lappenmand 
in. “Gelukkig is er een goede 
lichting Onder 19 om beroep 
op te doen, maar dat zijn wel 
eerstejaars. Je mag niks van ze 
verwachten.’’
    In het laatste duel tegen 
CSV’28 viel keeper Chiel ten 
Hove in de warming up uit 

met een blessure. Keeperstrai-
ner Gerard Bolt (42) was zijn 
vervanger. Wilsum verloor 
met 2-1 van de nummer drie 
van de ranglijst in 4C. Honde-
brink raakt ook Alwin van de 
Wetering kwijt. De midden-
velder gaat onder het mes 
voor zijn rug. Zaterdag speelt 
Wilsum thuis tegen Wijth-
men. “Normaal gesproken zijn 

we aan elkaar gewaagd, maar 
het hangt er een beetje vanaf 
waar ik het mee moet doen.’’ 

Jurre Heldoorn is er wel bij. Hij 
scoorde tegen ‘t Harde, Stori-
ca, ‘s Heerenbroek en CSV.   

 VV Wilsum wordt geteisterd 
 door een blessuregolf  

 Na drie seizoenen als hoofdtrainer bij Wilsum 
komt er geen vierde voor Maikel Hondebrink. 
“Ik heb een keer vier jaar bij een club gezeten en dat was 
net een jaar te lang. En Wilsum heeft ook een beleid van 
drie jaar. Het is in goed overleg gegaan.’’   

 IJVV een ronde 
verder in beker
    IJVV gaat door in het beker-
toernooi dankzij een 4-2 over-
winning op SCD. In de extra 
tijd was de 16-jarige invaller 
Luc Kalter het goudhaantje 
met zijn 3-2. ,,Een droomde-
buut’’, aldus trainer Eduard 
Lindeboom van IJVV. “Het 
dreigde op strafschoppen uit 
te lopen.’’ Kardag maakte er 
nog 4-2 van. “SCD is een derde 
klasser, dus op voorhand 
moest je ook winnen’’, zegt 
Lindeboom. “We waren de 
bovenliggende partij, hebben 
heel veel kansen gecreëerd en 
heel veel kansen gemist.’’ Bij 
rust stond IJVV met 0-1 achter. 
Lennard de Velde maakte de 
1-1 en Tim Roeland de 2-1. Lin-
deboom: “De 2-2 in de 70ste 
minuut viel uit het niets.’’ In 
de competitie speelt IJVV za-
terdag uit tegen Enter Vooruit. 
Lindeboom: “In Enter is het 
nooit makkelijk. Ze staan te 
laag op de ranglijst.’’

    Verlies DOS K.
    DOS Kampen is uitgeschakeld 
in het bekertoernooi. De ploeg 
van trainer Edwin Kwakkel 
verloor met 3-2 bij Hattem. In 
de competitie speelt DOS, de 
koploper in 2H, zaterdag in 
Holten tegen laagvlieger 
Blauw Wit’66.
    Het programma in 4C: Dieze 
West - Zalk, VV Kampen 0 
EZC, SEH - ‘s Heerenbroek. In 
D: Go Ahead Kampen - DETO.   

 VOETBAL   

 De 2-2 tegen 't Harde was de seizoensopener. "Ik was tevreden met het resultaat, maar we kwamen niet 
echt in ons spelletje'', zegt Hondebrink. Foto: Daan Anthony.   
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