
Heren Set Up volle winst na matige wedstrijd. 
  
Meppel - Voor 16 januari stond voor de mannen van Set Up de uitwedstrijd in Meppel op 
het programma. Vorig jaar werd er nog 2 maal verloren van deze mannen en in de eerste 
helft van het seizoen was de overwinning voor de IJsselmuidenaren. 
 
Set Up begon zeer zwak aan de wedstrijd. Set Up was kwalitatief de betere, alleen door 
veel fouten en gerommel bleven beide teams de hele set aan elkaar gewaagd. Na een 
aantal setpoints voor beide ploegen was het Set Up IJsselmuiden die de beslissende bal 
binnensloeg. 
  
Nu was wel bekend dat we de andere sets uit een ander vaatje moesten tappen. Toch 
bleek dit makkelijker gezegd dan gedaan, wederom keken we tegen een achterstand 
aan. Alles wat bij Set Up niet meer lukte bleek bij Meppel goed te gaan, servicedruk, 
aanvalskracht en stabiele pasjes bleven achterwege. Meppel had Set Up in de zak. Dit 
ging zelfs zover dat Meppel een voorsprong van 10 punten had genomen. Misschien was 
dit wel het punt wat Set Up nodig had. Het ging onbevangender spelen en begon de 
puntjes weer te maken. Zo werd langzamerhand het gat van 10 punten ingelopen en wist 
tot ieders verbazing Set Up ook deze set winnend af te sluiten. 
Meppel leek geknakt.  
 
De derde set werd relatief makkelijk gewonnen en was een feit. 
Daar de laatste set voor de neutrale toeschouwer misschien een formaliteit is, was dit 
voor de heren uit IJsselmuiden ook zeker een belangrijke set. Dit extra punt is een zeer 
belangrijke om boven in de divisie mee te kunnen draaien. 
Met de Zwolse Sjoerd in de gelederen leek Set Up op een 4-0 winst af te stevenen. Toch 
dachten de heren dat ze het wel even zouden uitspelen. Een voorsprong van 5 punten 
werd in no time uit handen gegeven. Het moment voor coach Kranenburg in te grijpen en 
zijn mannen bij de les te roepen. Dit bleek te werken en Set Up speelde weer degelijk 
verder. Na wederom Set points aan beide kanten werd door Set Up de bevrijdende bal 
gescoord. Een zeer slechte wedstrijd werd met 4-0 winst afgesloten. 
  
  
De eerste wedstrijd en daarmee overwinning voor 2010 is een feit. 
Aankomende woensdag staat de in de Oosterholthoeve de inhaalwedstrijd tegen de heren 
van DBS uit Balk op het programma. 
 
 
 


