
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dépol-Set Up H1 - Landstede VCZ H4  
Uitslag: 3 - 1 

 
 
 
IJsselmuiden - Na enkele weken van voorbereiding van het eerste herenteam van 
Dépol-Set Up stond afgelopen zaterdag de eerste graadmeter in de competitie op het 
programma. Nadat na een succesvol seizoen er een trainerswisseling heeft 
plaatsgevonden en enkele basisspelers afscheid hebben genomen was het tegen de 
mannen van Zwolle 3 een eerste officiële wedstrijd. 
Twee jonge spelers uit heren 2 zijn bij de selectie gevoegd, Bjorn Holtland en Rick Vahl, 
waar de laatste overigens nog in de jeugd zou mogen uitkomen. 
Eveneens zijn jeugdspelers Mark Flier en Kees ten Brinke aan de selectie toegevoegd. 
Hiermee heeft Set Up weer een zeer jonge en talentvolle groep op de been staan.  
 
In een gelijk opgaande strijd tegen de mannen uit Zwolle wist Dépol-Set Up aan het 
langste eind te trekken. De strijd ging gelijk op en er werden mooie rally's uitgevochten. 
Daar de pass prima bij de spelverdeler gebracht kon worden, had de spelverdeler genoeg 
keuze om zijn spel te spelen en zijn aanvallers van prima set ups te voorzien 25-21. 
De tweede set leek een kopie van de eerste te worden en werd met 25-19 afgesloten. 
De derde set ging eveneens redelijk gelijk op, waarna Dépol-Set Up een langere 
serviceserie tegen kreeg en moeite had die te verwerken en tot scoren te komen.  
Hierdoor keken de heren uit IJsselmuiden al tegen een vroege achterstand in de set aan. 
De rest ging redelijk gelijk op en na een spectaculaire redding van Niels Bronkema was 
er toch nog op op een eindsprint.  
Helaas kwam deze echter te laat en werd deze set met een verlies afgesloten. 2-1 
achterstand. 
Een set was nog genoeg om de wedstrijd winnend af te sluiten. Dit leken de mannen van 
Dépol-Set Up maar al te goed te beseffen en er werd onnodig met veel risico gespeeld. 
Hierdoor werden er mooie ballen gescoord maar ook veel onnodige fouten gemaakt. Na 
een time-out van trainer/coach Joop Strating leken de mannen weer bij zinnen gebracht 
te zijn. Rust en basistechniek werden weer te boven gehaald en hierdoor nam Dépol-Set 
Up al vrij snel de leiding over in de 4e set. Tot aan het einde van de set bleven beide 
teams aan elkaar gewaagd. Zwolle knokte voor wat het waard was om er een 5e set uit 
te slepen en hier hadden de mannen uit IJsselmuiden overduidelijk geen boodschap aan. 
Na een bloedstollende eindfase werd de laatste set met 25-23 gewonnen. De eerste zege 
voor de jonge mannen van Dépol-Set Up was een feit. 


