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IJsselmuiden – Afgelopen zaterdag was het dan zover, Dépol-Set Up H1 moest 
aantreden tegen de koploper A.N.O. H1. De vorige keer hadden de jongens van 
Dépol-Set Up verloren met 1-3, maar dit keer waren de rollen omgedraaid. 
Een 3-1 overwinning voor Dépol-Set Up. Dit was de eerste wedstrijd met de nieuwe 
coach Ewald van Unen. 
 
Het was voor de jongens van Dépol-Set Up vooral heel belangrijk om de rust in het spel 
te houden en zonder negatieve spanning aan de wedstrijd te beginnen. Zo gezegd, zo 
gedaan en de eerste set verliep vrij soepel. Mede door de geweldige pass, kon er goed 
gevarieerd aangevallen worden en zo won Dépol-Set Up de eerste set met 25 - 22. 
 
De tweede set ging moeizamer. De heren van A.N.O. met zeer geroutineerde spelers 
wisten dat het spel uit de eerste set niet voldoende was om de heren van Dépol – Set Up 
over de knie te krijgen. Zij deden dan ook een stapje harder en wisten de mannen uit 
IJsselmuiden onder druk te krijgen.  Dit is ze uiteindelijk ook gelukt en hierdoor hebben 
de jongens van Dépol-Set Up de set weg moeten geven met 19 - 25. 
 
Reden voor Dépol-Set Up om even de rust terug te brengen in het spel en wat tactischer 
te gaan spelen en meer te kijken naar de zwakke plekken van de tegenstander. Ook in 
deze set was de pass weer voortreffelijk. Puntje voor puntje kwam Dépol-Set Up 
dichterbij de 25. A.N.O. balde leuk mee, leunend op 2 zeer ervaren aanvallers maar  
door snel en tactisch spel wisten de heren van van Unen deze set binnen te slepen met 
25 – 21. 
 
Na deze geweldige derde set voor Dépol-Set Up waren de heren van A.N.O. tot alles in 
staat om een 5-setter van de wedstrijd te maken. Dit werd ze alleen niet makkelijk 
gemaakt door Dépol-Set Up. Na af en toe een punt tegen, pakte Dépol-Set Up deze 
dubbel terug. Uiteindelijk werd de wedstrijd netjes afgesloten doordat Dépol-Set Up de 
vierde set won met 25 – 23. Waar vooraf getekend zou worden voor elk punt, voelde dit 
als zeer onverwachte maar zeker terechte overwinning. 
 
Na deze geweldige 
overwinning voor Dépol-
Set Up kunnen de 
jongens met volle moed 
op naar de volgende 
wedstrijd op 5 februari 
tegen Leevoc. Graag 
zien wij u allen terug in 
de Oosterholthoeve op 
12 februari, als onze 
volgende thuiswedstrijd 
zal plaatsvinden met 
presentatie van de 
nieuwe kleding 
gesponsord door 
hoofdsponsor Dépol. 
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