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IJlst - De mannen van Dépol-Set Up uit IJsselmuiden pakte zaterdag avond 1 punt van 
koploper A.N.O. Na twee tegenslagen voor de heren van Dépol-Set Up waren deze 
gebrand om te stunten tegen A.N.O. 
Vorige week heeft het tweede team van Set Up één punt gepakt tegen A.N.O, voor het 
eerste team was dit dus een goede voorbereiding zodat er gekeken kon worden waar 
afgelopen week op getraind moest worden. 
 

De mannen van Dépol-Set Up begonnen sterk, de eerste paar punten werden gepakt. Na 
15 punten kwam Dépol-Set Up in een dip en kwam A.N.O sterk terug, vanaf dat moment 
liepen de mannen van Dépol-Set Up achter de feiten aan. Deze set werd dan ook 
verloren met een setstand van 22-25. 

Genoeg over de voorbereiding! 

 
De tweede set was Dépol-Set Up erg gebrand maar dit leek niet terug te komen in het 
scoren, bij een stand van 10-15 kwam Joffrey van den Belt aan serve hij maakte een 
goeie serie en dit gaf Dépol-Set Up weer aansluiting bij A.N.O, met het goede 
spelverdelen van Rick Vahl konden de punten gescoord worden en werd de tweede set 
gewonnen met een setstand van 25-22. 
 
In de derde set nam Dépol-Set Up teveel risico en werden er teveel eigen fouten 
gemaakt zo begonnen de mannen met een achterstand en dit kon niet meer worden 
bijgehaald. Eindstand 25-16 
 
Deze stand ging Dépol-Set Up niet in de koude kleren zitten en zo begon Dépol-Set Up 
dus ook niet sterk in de vierde set, ook al was Dépol-Set Up nog zo gebrand het scoren 
leek niet meer te lukken, na een sterke serve serie van A.N.O trokken zij aan het langste 
eind. De vierde set werd opnieuw verloren met 25-16. 
 
Ook al heeft Dépol-Set Up verloren, men kan positief terug kijken op deze wedstrijd! 
 
Volgende week reist Dépol-Set Up af naar Bakhuizen om tegenstander BEO te 
ontmoeten, dit belooft een spannende wedstrijd te worden. 
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