
Set Up verliest punt in Tzummarum 
 

Tzummarum - Donderdag 25 maart, moest het eerste herenteam van Set Up onder 
leiding van Ron Kranenburg het opnemen in Tzummarum tegen het plaatselijke DAS H1. 
Oftewel de nummer 2 (Set Up) tegen de nummer laatst (DAS). Normaal gesproken zou 
dit geen lastige opgave moeten zijn, maar op een donderdagavond ergens in het hoge 
noorden volleyballen, is niet voor iedereen weggelegd. Set Up won, maar speelde geen 
overtuigende pot en liet zo onnodig een puntje liggen; 1-3 
 
De mannen uit IJsselmuiden begonnen sterk aan de eerste set en voerden de druk op 
DAS op. Een voorsprong van vijf à zes aan het begin van de set zorgde ervoor dat de set 
rustig uitgevolleybald kon worden. De thuisploeg kon niets terug doen en het was dan 
ook een terechte setwinst voor de IJsselmuidenaren: 25-17. 
 
In de 2e set was er hetzelfde beeld. Weer werd er vroeg in de set een voorsprong 
genomen door de ploeg uit IJsselmuiden en Set Up leek af te gaan op een eenvoudige 
setwinst. Door teveel persoonlijke foutjes kwamen de heren van DAS toch nog gevaarlijk 
dichtbij en was het duidelijk dat er zeker niet eenvoudig gewonnen zou worden. Set Up 
stond weer op scherp en speelde alsnog de set goed uit: 25-19. 
 
Aan het begin van de 3e set gingen beide ploegen gelijk op tot 8-8. Geen hoogstaand 
volleybal, maar onder de indruk wat een donderdagavond met je kon doen en veel 
persoonlijke fouten zorgden ervoor dat DAS gelijk op kon gaan met Set Up. Set Up wist 
echter weer een voorsprong te pakken, gaf deze niet meer weg en kon zich op gaan 
maken voor de laatste set: 25-18. 
 
In de laatste set was het DAS dat brutaal van start ging en een kleine voorsprong pakte. 
De heren uit IJsselmuiden wisten hier slecht mee om te gaan en er werden steeds meer 
fouten gemaakt. De thuisheren bouwden hun voorsprong en kwamen op een 18-11 
voorsprong. Toch kwam er een reactie van de kant van IJsselmuiden. De ploeg knokte 
zich terug en kwam weer bij. Vanaf dat moment was DAS weer scherper en zo liet Set Up 
dus dom een set liggen in Tzummarum: 22-25.  
 
Met de 3-1 overwinning verstevigt Set Up haar 2e plaats in de Regiodivisie. De ploeg uit 
IJsselmuiden heeft 8 punten voorsprong op de nummer 3 ANO H1 en staat 1 punt achter 
op koploper Landstede Volleybal/VCZ H4, wat nog wel een wedstrijd minder heeft 
gespeeld. Met nog 2 wedstrijden voor de boeg ligt het spelen van PD binnen handbereik 
voor de jonge ploeg van Ron Kranenburg.   
 
 


