
SET UP H1 wint in volle sporthal van VC Joure H1 | 4 - 0 ! 

Zaterdag 06-03-2010 

IJSSELMUIDEN - Na vorige week de nederlaag gehad te hebben van Landstede H4 
waren de mannen van Set Up nu extra gebrand om deze wedstrijd hun eigen spel te 
houden en VC Joure met lege handen naar huis te sturen. 
 
De wedstrijd begon goed en Set Up H1 was erg scherp. Tot de 10 zijn de teams aan 
elkaar gewaagd. Na 10 punten laat Set Up zien waarom ze in de top mee draaien. Er 
word snel spel gespeeld en alles is duidelijk en helder aan de kant van Set Up. 
Deze 1ste set word dus makkelijk binnen gehaald met 25-17 in het voordeel van Set Up. 
 
In de 2e set wordt er te gemakkelijk gedacht aan de kant van de heren van Set Up.  
Dus de mannen van VC Joure krijgen ruimte om hun eigen spel te spelen en dit is te  
merken aan de kant van Set Up. De passes worden rommelig opgelost en daardoor word 
het niet gescoord aan de kant van Set Up. Uiteindelijk word er een wissel besloten aan 
de kant van Set Up Rienk van Ommen word er ingezet voor Joffrey van den Belt. 
Dit blijkt goed uit te pakken en de set word moeizaam binnen gehaald met 27-25. 
 
Nu is het voor de mannen van Set Up duidelijk. De wedstrijd word niet zomaar gewonnen 
en er zal toch echt voor gewerkt moeten worden. De derde set word scherp begonnen 
van beide kanten. Tot de 15 gaan de teams gelijk op. Na een aantal goede service 
beurten stond de stand op 23-17, Nu kan de set makkelijk binnen worden gehaald en de 
eindstand van de 3e set word opgeschreven in een 25-18 
 
Set Up kan in de laatste set vrij spel spelen. VC Joure is geknakt en de laatste set is 
makkelijk binnen gehaald. Een leuke wedstrijd om te kijken was het niet ondanks de 2e 
scheids. Maar de 5 punten zijn in IJsselmuiden gebleven en daar gaat het uit eindelijk 
om! 
 
Volgende week staat de topper tegen de nummer 3 uit de ranglijst A.N.O H1. 
U bent van harte welkom om te komen kijken en alle support helpt. 
 
Tot volgende week in sporthal Utherne 
 
 
 


