
DBS Balk H1 – Set Up H1 (2 – 3) 
 
Heren 1 Set Up IJsselmuiden stelt de P/D wedstrijd veilig na knappe overwinning 
met 3 - 2 op DBS Balk H1. 
 
Set Up reisde op 10 april 2010 af naar Balk voor de laatste uitwedstrijd in de competitie. 
In deze wedstrijd kon Set Up de 2e plaats in de competitie vaststellen en daardoor de 
promotie degradatie wedstrijd afdwingen. Hiervoor diende Set Up IJsselmuiden 3 punten 
mee te nemen uit Balk. 
 
De 1e set begon Set Up sterk er werd gelijk een klein gaatje geslagen van 3 punt deze 
voorsprong werd tot de 20 punten vastgehouden. Boven de 20 punt werden er echter te 
veel persoonlijke fouten gemaakt waardoor Balk H1 kon terugkomen tot 23 - 23. Doordat 
Balk terug is gekomen geloofde hun erin en wonnen uiteindelijk de 1e set met 25 - 23. 
 
De klap die Set Up kreeg in de eerste set werd niet goed verwerkt in de beginfase van de 
2e set. In het laatste gedeelte wist Set Up de set weer te kantelen en won de set 
met 25 - 22. 
 
De derde set ging de strijd gelijk op. Balk wist echter deze set naar zich toe te trekken en 
won met 25 - 21. 
 
De vierde set moest gewonnen worden door Set Up om niet te verliezen in Balk. Set Up 
begon de 4e set dus ook sterk. Er werd gelijk een ruime voorsprong gepakt. Balk wist de 
voorsprong nog wel te verkleinen in de set maar kwam de achterstand niet meer te 
boven. Deze set ging dus naar Set Up IJsselmuiden. 
 
Door de stand van 2 - 2 moest er een extra set gespeeld worden om een winnaar aan te 
kunnen wijzen. Set Up was gebrand om deze set te winnen omdat ze dan de P/D 
wedstrijd veilig hebben gesteld en volgende week de laatste thuiswedstrijd in de 
competitie vrij uit te kunnen spelen. Deze set wist Set Up door strijdlust eenvoudig te 
winnen met 15 - 5. 
 
Volgende week zaterdag 17 april 2010 staat de laatste competitiewedstrijd op het 
programma voor Set Up H1 dus komt allen kijken. 
 
 
 


