
Set-Up Heren 1 wint thuis van DBS Balk (20-01-2010) 
 
 
IJsselmuiden - Het was woensdagavond de wedstrijd tegen DBS Balk, ja een 
doordeweekse wedstrijd die ingehaald moest worden vanwege het slechte weer op die 
zaterdag. 
En aangezien wij een niet al te beste reputatie hebben van doordeweekse wedstrijden  
waren we nu extra gemotiveerd om te winnen.  
 
Set Up begon sterk met een goede service druk en veel variatie in de aanval lijde dit al 
gauw naar een riante voorsprong. 
DBS had deze set weinig in te brengen waardoor deze set met 25-14 vrij gemakkelijk 
naar Set Up ging. 
  
Ook de twee set pakte set Up een kleine voorsprong en liet deze set niet mee  
uit handen glippen.  
Ondanks dat DBS wel meer grip op ons spel kreeg wonnen we toch met 25-20. 
  
De derde set begon wat moeizamer. De eerste bal werd was minder verzorgd en dit zag 
je terug in ons spel. En ook de wissel die toegepast werd bracht niet het juiste effect. 
Set Up kon de kleine voorsprong omzetten in winst in de derde set 25-17. 
  
De vierde set is altijd een bonus setje als je wint krijg je een extra punt,  
verlies je de set loop je eigenlijk met een beetje nare nasmaak de zaal 
uit. Set Up begon matig aan de vierde set en keek daarom ook al gauw tegen een  
achterstaand aan. Opeens wou er bijna niets meer de servicedruk viel weg en de 
tegenstander kwam beter in zijn spel. Ook in deze set konden de wissel niet dat brengen 
wat nodig was om de set naar ons toe te trekken en won dbs deze set met 25-17. 
  
  
Set Up won deze doordeweekse wedstrijd met 3-1 en als we terug kijken naar de 
afgelopen wedstrijden groeien we elke wedstrijd weer. 
En aanstaande zaterdag moeten we naar Leevoc leeuwaarden zie jullie daar. 
 
 
 


