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Set Up Heren 2 – Zwolle H5 
 
Na twee zaterdagen rust, stond er vandaag voor het 2e herenteam van Set Up een 
thuiswedstrijd op het programma.  
Tegenstander was het 5e team van VC Zwolle. 
 
Door het grote verschil op de ranglijst tussen beide teams moest er - op papier – 
gewonnen worden van de Zwollenaren. Set Up werkte daarom naar deze zaterdag toe 
met het idee dat er alleen punten gemorst konden worden. Maar een overwinning is nooit 
vanzelfsprekend. Daar kwam bij dat er in alle (vier) voorgaande wedstrijden telkens wel 
een set verloren ging, waar dat er zelfs meer hadden kunnen zijn. 
Het was dus de vraag of het relatief nieuwe team van Set Up H2 de afgelopen weken wat 
standvastiger was geworden. 
 
De wedstrijd begon met twee gelijk opgaande teams. Beide teams haalden netjes de 
side-out terug. Maar vanaf een stand van 11-9 wist Set Up met verhoogde servicedruk 
een gaatje te slaan waarna Zwolle de indruk gaf niet verder te willen strijden en te 
wachten op de volgende set (25-13). 
 
Halverwege de 2e set werd er in korte tijd een serie punten weggegeven door Set Up, 
waardoor de Zwollenaren lange tijd langszij bleven. Het verschil werd pas aan het einde 
van de set gemaakt (25-20).  
 
In de volgende sets was het spelbeeld gelijk aan de voorgaande sets. De servicedruk aan 
Zwolse zijde was niet hoog genoeg en de passing van Set Up was vrij constant. Hierdoor 
werden de middenblokkeerders van Zwolle vastgezet en ontstond ruimte voor de 
buitenaanvallers van Set Up.  
Set Up speelde haar meest degelijke wedstrijd tot nu toe en kwam eigenlijk niet meer in 
gevaar. Zwolle wachtte telkens nog het begin van de sets af of er iets te halen viel, maar 
gooide daarna niet meer alles in de strijd (25-17 / 25-13). 
 
Met een 4-0 overwinning is de opdracht van Set Up voor deze zaterdag geslaagd. De 
komende weken staan echter de nummers 1, 3 en 4 van de ranglijst op het programma. 
Dan zal het spel nog een tikje degelijker moeten worden.  
Na deze wedstrijden zal pas echt duidelijk worden, hoe Set Up zich deze competitie mag 
inschatten. 
 
 
 


