
Set Up sluit competitie met winst af (3-2) 
 
  

IJSSELMUIDEN - Na een mooie dag met huldigingen van alle kampioensteams moet de 
wedstrijd tegen Zwolle 3 een mooi toetje worden. Set Up had vooraf aan dit duel geen 
mogelijkheid om de eerste plek te bemachtigen en kon ook geen derde meer worden. De 
2e plek is vorige week in Balk al veilig gesteld. Zwolle 3 kon vooraf nog op de 4e plek 
terecht komen. 
Zeker met het oog op de komende p-d wedstrijden was dit niet zomaar een wedstrijdje. 
De goede lijn van afgelopen weken dient te worden vastgehouden om daarmee de p-d 
wedstrijden in te gaan. Vandaag in een bomvolle sporthal waarbij een muziekkapel 
aanwezig was wilden de heren van Set Up de Zwollenaren kort houden. De mannen van 
Kranenburg begonnen sterk aan de wedstrijd. Alles liep en vol fanatisme werd er 
gespeeld. De eerste set was met 25-13 vrij snel een formaliteit. 
De tweede set verliep wat stroever en Zwolle komt langzamerhand steeds meer in zijn 
vorm. Set Up vergeet Zwolle kort te houden. Er werden nog prima passes afgeleverd, 
mooie Set Ups van gemaakt en er werd nog lustig op los gescoord. Het ging wel steeds 
moeizamer en steeds vaker had Set Up moeite de blokkering van Zwolle te omzeilen. 
Set Up won wel met 25-23 maar Zwolle kwam steeds dichterbij. 
Dit was ook de inleiding voor het verlies van de 3e en 4e set. Deze sets die resp. met 22 
en 21 punten door Set Up werden afgesloten zorgden voor een 2-2 tussenstand. Set Up 
kon niets anders doen dan de laatste set winnend afsluiten. Gelukkig verzaakte het daar 
niet in. Ze wisten dat ze vanaf het begin er wederom scherp op moesten zitten. Door een 
aantal mooie killblocks en fouten van Zwolle werd deze wedstrijd met 15-8 gewonnen. 
 
Een 3-2 overwinning was een feit en Set Up kan zich opmaken voor de 
promotiewedstrijden naar de 2e divisie. 
Hopelijk alles onder uw steun. Opgave voor de bus is nog steeds mogelijk. 
 
 


