
VC Leeuwarden H2 – Set Up IJsselmuiden H1 (12-12-2009) 

Set Up H1 wint met 4 - 0 van VC Leeuwarden H2 
 
Na twee zaterdagen geen wedstrijd te hebben stond H2 van VC Leeuwarden op het 
programma voor Set Up H1. Na de goede overwinning op A.N.O H1 was het zaak voor de 
heren van Set Up om deze lijn door te trekken. 
 
Set Up begon de wedstrijd met een aantal spelers die deze week ziek zijn geweest of nog 
steeds zijn. Dit gaf de eerste set geen belemmering op het spel van Set Up. Set Up 
begon wel stroef aan de eerste set omdat het wedstrijd ritme ontbrak. Tot aan de 15 
punt kon VC Leeuwarden goed mee komen met het spel van Set Up. De spelers van Set 
Up kwamen erop tijd achter dat ze er een tandje erbij moesten doen. Dit gebeurde dus 
ook en Set Up wist de eerste set met 25 - 20 te winnen. 
 
De tweede set wist Set Up het goede spel van het eind van de 1e set vast te houden en 
liep al snel uit naar een goede voorsprong. De voorsprong bleef de hele set behouden. 
De tweede set werd dus gewonnen door Set Up met 25 -21. 
 
De derde set ging minder van start voor Set Up. Set Up liep snel op tegen een 
achterstand. Hierdoor werd Remco  Bultman in het veld gebracht. Door de wissel kwam 
Set Up weer beter in zin spel en wist de achterstand weer weg te werken. Aan het einde 
van de set moest echter Rick de Vries nog het veld in voor de blokkerende actie. Deze 
wissel door coach/trainer Ron Kranenburg pakte goed uit aangezien Rick de Vries op set 
punt voor de tegenstander de bal blokkeerde. Dit gaf de ploeg weer zelfvertrouwen en 
wisten de set te winnen met 28 - 26. 
 
De vierde set is belangrijk voor 
de extra punt die te verdienen is. 
De ploeg uit IJsselmuiden stond 
de laatste set met 19-16 voor 
toen de scheidsrechter echter 
een vakfout constateerde. De 
coach/trainer Ron Kranenburg 
was niet echt onder de indruk 
van de wedstrijd en had hierdoor 
een fout in het opstellingsbriefje 
gemaakt. Door de vakfout 
werden de punten teruggedraaid 
en stond het 17 - 17. Het laatste 
gedeelte van de set was hierdoor 
dus spannend geworden. Set Up 
wist echter het hoofd koel te 
houden en trok de laatste set ook 
naar zich toe met een stand van 
28 -26. 
 
 

Al met al was dit een belangrijke pot voor Set Up om de aansluiting met de top vast te 
houden. De volgende wedstrijd is op 19 december tegen DAS H1 in IJsselmuiden. 


