
Set Up wint thriller van ANO (21-11-2009) 
 

IJsselmuiden - Zaterdagmiddag stond in de Oosterholthoeve de wedstrijd tussen de 
nummer 1 en 3 van de Regiodivisie op het programma. Een heuse topper tussen nummer 
1 ANO en nummer 3 Set Up. De jonge mannen van Set Up trokken de partij uiteindelijk 
met 3-2 naar zich toe en stuurden de lange mannen uit Friesland met 2 punt weer naar 
huis. 
 
In de 1e set ging Set Up goed uit de startblokken. Met name de pass werd prima 
gebracht en zo konden de heren het spelletje spelen wat ze wilden spelen. Met snelle 
aanvallen, hoog baltempo en een hoop enthousiasme probeerden ze de degradant uit de 
2e divisie van vorig jaar onder de duim te houden. Dit lukte en Set Up won met 25-20. 
 
Set 2 had eenzelfde beeld als in de eerste set. Weer was het Set Up dat de touwtjes in 
handen nam en ANO kon niet aanhaken. De servevariatie van Set Up kwam op gang en 
de ervaren Friezen moesten werken voor elk punt. Aanvallend was Set Up een stuk 
slimmer en ook deze set werd gewonnen met 25-22 door Set Up. 2-0 in het voordeel van 
de IJsselmuidenaren… 
 
Na 2 keurige sets zat er een dipje aan te komen en deze kwam er. In de 3e set begon 
ANO sterker en Set Up liep gelijk achter de feiten aan. Een aantal persoonlijke fouten en 
gemakzucht van de IJsselmuidenaren zorgden ervoor dat ANO in de wedstrijd kon 
komen. ANO deed dit en won de set met 20-25. De stand in sets was dus 2-1 en het 
beloofde een moeilijke middag te worden in de Oosterholthoeve. 
 
De 4e set kende weer een ander beeld. Beide teams gingen gelijk op en het was Set Up 
dat halverwege de set de leiding nam en punten uitliep. Bij een stand van 23-19 ging het 
fout in de formatie van Ron Kranenbrug. Set Up liet zich bespelen door de tegenstander 
en begon tegen zichzelf te spelen. ANO greep zijn kans door de set te winnen met 25-27 
en haalde er een vijfsetter uit. 
 
De 5e set ging wederom gelijk op en weer was het Set Up dat halverwege de set de 
leiding nam. Ditmaal wisten de heren de lijn vast te houden en speelden de set keurig 
uit. Met een 15-13 setwinst was de 3-2 een feit.  


