
Set Up verliest nipt in heksenketel in IJlst. 
Zaterdag 13-03-2010 

IJLST - ANO stond voor deze speelronde als tegenstander op het programma. Vooraf 
gezien een heuse ‘kraker’! ANO bezit op dit moment de 3e plek en Set Up staat op de 2e 
plek in de Regiodivisie. Dus van een topper kon zeker gesproken worden. 

Beide teams gingen gretig van start. ANO pakte direct het touw in handen, en Set Up kon 
niets anders doen dan achter de feiten aanlopen. De mannen uit IJlst pakten zo’n grote 
voorsprong die niet meer te overbruggen viel. Setstand:  25-12 

De 2e set deed Set Up meer terug en bood veel tegenstand. Elke keer liep ANO weg met 
een gat van 4 punt, Set Up trok de stand weer gelijk, maar ook deze set trok ANO aan 
het langste eind. Setstand: 25-20. 

Om nog een positief resultaat te behalen moest Set Up toch wat meer terug gaan doen. 
Dit wisten zowel de heren van ons team, dan de meegereisde supporters. Set Up ging 
deze set hard in, wat positief uitpakte. De mannen uit IJlst leken kapot. Pogingen van de 
scheids hielpen de mannen uit IJlst niet. Set Up hield de kop erbij en trok aan het langste 
eind. Setstand: 21-25. 

Vol gemotiveerd en in de winning mood, begon de IJsselmuidense formatie aan de 4e set. 
Deze moest winst worden, anders was het afgelopen. Set Up vocht en knokte voor elke 
punt, dit leidde tot een gekkenhuis aan beide kanten, waarin de Arbiter ook een grote rol 
speelde. De hitsige mannen van ANO konden geen blok meer omzeilen en hun aanvallen 
eindigden of in het blok, of buiten de lijnen. Op setpoint voor Set Up sloeg de scheids nog 
toe, om een door ANO uitgeslagen bal in te geven, terwijl beide lijnrechters een uitbal 
constateerden. Dit punt kreeg geen van de teams in handen, dubbelfout. Dit mocht niet 
baten want de daarop volgende punt was alsnog voor Set Up. Setstand: 22-25 

De laatste en beslissende set. Set Up begon met een redelijke voorsprong van 2 á 3 
punten. ANO trok de stand terug, en kwamen op 8-6, wisselen terwijl ANO de voorsprong 
in handen had. Set Up wist dit gat niet meer terug te vechten, sterker nog, deze werd 
groter en ANO won de 5e set. Setstand: 15-11 

 


