
IJsselmuiden - 21/11/2009 
  
De wedstrijd van de heren van Setup 2 tegen Steevast was leuk, spannend en pakte 
succesvol uit voor de heren uit IJsselmuiden. 
  
Het was vanaf de start duidelijk dat Set Up flink aan de bak moest. De aanvalskracht uit 
Steenwijk was goed verdeeld over het hele team. 
En daarmee sterker dan alle voorgaande tegenstanders die Set Up getroffen heeft. 
Maar mede dankzij een sterke servicedruk van Set Up (of een mindere passing van 
Steevast) kwam de aanval van Steevast in de eerste set nog niet goed uit de verf en 
werd deze set eenvoudig gewonnen door Set Up (25-18). 
  
De volgende sets had Steevast de zaakjes beter voor elkaar. De pass kwam vaker aan bij 
de spelverdeler en dat bracht de aanvallers in stelling. Gecombineerd met een verhoogde 
servicedruk was het Steevast dat Set Up dit keer in de problemen bracht.  
Set Up had in deze fase ook nog eens moeite om het aanvallend af te maken en de 
setwinst ging terecht naar Steevast (20-25). 
Hierdoor waren beide teams weer terug bij af (1-1). 
  
De volgende twee sets waren beide teams volledig aan elkaar gewaagd. De servicedruk 
van Steevast bleef hoog maar Set Up wist zich aanvallend wat te herstellen. Beide teams 
moesten er hard voor werken en de gelijke verdeling van de derde en vierde set over 
beide teams was volkomen terecht (26-24 en 22-25). 
  
Een vijfde set was noodzakelijk om de mannen van de jongens te scheiden. Want na 
meerdere matchpoints tegen gehad te hebben wisten de IJsselmuidenaren toch hun 
eigen matchpoint te creeren én te verzilveren.  
Met een goed gevoel over een zwaarbevochten overwinning verlieten de mannen van Set 
Up het veld.  
En het schuldgevoel jegens Steevast (dat misschien niet gekregen had wat het 
verdiende) werd weggespoeld in de kantine. 
  
Volgende wedstrijd staat Set Up tegenover LVC.  
En treft dan waarschijnlijk weer een compleet ander soort tegenstander in de 
promotieklasse B, waar ieder team van een ander kan winnen. 
 
 


