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IJsselmuiden - Afgelopen zaterdag moesten de mannen van Dépol-Set Up afreizen naar 
Leeuwarden. De tegenstander die hen te wachten stond was Leevoc. De eerdere 
ontmoeting tussen beide teams werd een 3-1 overwinnen voor de Friezen. Er moest dus 
wat recht gezet gaan worden door Dépol-Set Up. Na een overwinning vorige week op de 
nummer 1 - A.N.O H1 gingen de jongens van Dépol-Set Up vol goede moed richting 
Leeuwarden. 
 
De 1ste set begon Dépol-Set Up erg sterk aan de wedstrijd. Alles liep zoals het hoort te 
lopen. En Leevoc kreeg geen enkele kans om zich in de wedstrijd te knokken. Mede door 
goeie service druk en passend werk van Dépol-Set Up werd deze set vrij eenvoudig met 
een stand van 16-25 na zich toe getrokken. 
 
De 2de set waren de rollen echter omgedraaid en begon niet Dépol-Set Up sterk aan de 
set maar was het Leevoc die goed begon te spelen. Bij Dépol-Set Up drongen veel 
persoonlijke foutjes in het team. En mede door geen service druk hadden de mannen uit 
Leeuwarden geen moeite meer om de bal aan het net te brengen en zo een aanval te 
creëren. Deze set werd ook verloren door Dépol-Set Up met een stand van 25-15. 
 
De 3de set begon weer beter te lopen bij Dépol-Set Up. Persoonlijke foutjes werden eruit 
gehaald en Dépol-Set Up werd volleyballend beter als Leevoc. De hele set wisten de 
mannen uit IJsselmuiden de voorsprong te behouden en hierdoor trok Dépol-Set Up ook 
de 3de set naar zich toe met een stand van 21-25. 
 
Na een goed gespeelde 3de set begon Dépol-Set Up aan de 4de set. Helaas wist 
Dépol-Set Up de 3de set niet door te trekken en ging het weer meer tegen zich zelf 
vechten dan tegen de tegenstander. Leevoc wist zich weer terug te knokken en  
Dépol-Set Up ging weer meer persoonlijke fouten maken. Aan het begin van de set ging 
de stand redelijk gelijk op. Maar aan het eind waren het toch de Friezen die de set 
binnen haalden, dit met een stand van 25-18. 
 
De stand was 2 – 2 dus er volgde een 5de beslissende set. Dépol-Set Up ging helaas op 
de zelfde voet verder als de 4de set. Te veel fouten, en men kon geen grip meer krijgen 
op het spel. Deze set werd met 15-7 verloren. De eindstand 3-2 voor de thuisploeg.  
 
A.s. zaterdag (12 februari) 
staat thuis BEO Bakhuizen op 
het programma. 
Tevens vindt op deze dag de 
officiële introductie van de 
naamsponsor Dépol plaatst.  
Dépol-Geveltechniek voelt 
zich na 6 jaar als 
kledingsponsor zo met Set Up 
verbonden dat nu is gekozen 
voor naamsverbinding. 
 
 
Lees de uitnodiging en kijk voor meer informatie op www.setup-ijsselmuiden.nl 
Groeten van Dépol-Set Up Heren1 


