
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Set Up H2 - Dépol-Set Up H1  

Uitslag: 3 – 1 
 

 
IJsselmuiden - Woensdagavond 16 februari 2011 stond de inhaalwedstrijd Set Up H2 
tegen Dépol-Set Up H1 op het programma. 
 
De eerste confrontatie tussen de 2 teams van Set Up IJsselmuiden wist de geroutineerde 
ploeg Set Up H2 met 3-1 te winnen. 
De laatste wedstrijden heeft Dépol-Set Up H1 meer punten weten te behalen dan  
Set Up H2, hierdoor stonden de 2 ploegen in punten aantal gelijk voor de wedstrijd 
Set Up H2 heeft echter wel een wedstrijd minder gespeeld. 
 
Doordat Dépol-Set Up H1 de laatste wedstrijden goed heeft gevolleybald ging het met 
vertrouwen de onderlinge wedstrijd in.  
 
De eerste set ging het gelijk op tussen de twee teams. Aan het einde van set wist Set Up 
heren 2 door wat slimmer te zijn en geen fouten te maken de set te winnen met 25-22. 
 
De tweede set kon je goed zien dat Dépol-Set Up H1 een jong en getalenteerd team 
heeft, dit doordat er pieken en dalen in het spel zit.  De tweede set wist Dépol-Set Up H1 
de dalen beperkt te houden en haalden de set binnen met 23-25. 
 
De derde set was hetzelfde beeld als de tweede. Dépol-Set Up H1 wist tot aan het einde 
van de set een kleine voorsprong te behouden. Bij een stand van 20-23 had het eerste 
team van IJsselmuiden ook deze set moeten winnen. Set Up H2 liet zich niet gek maken 
door de stand en wisten de jonge ploeg van Dépol-Set Up H1 onder druk te zetten. 
Dépol-Set Up H1 liet deze set lopen door persoonlijke fouten van de spelers. De set werd 
gewonnen door Set Up H2 met 25-23. 
 
De vierde set begon Dépol-Set 
Up H1 met goede moed om er 
een vijf setter van te maken. 
Ook in deze set kon Dépol-Set 
Up H1 niet van de slimme en 
ervaren spelers van Set Up H2 
te winnen en ging de set 
verloren met 25-18. 
 
Dépol-Set Up H1 heeft niet 
veel tijd om deze wedstrijd te 
verwerken want zaterdag  
19 februari staat de volgende 
wedstrijd alweer op het 
programma. 
De heren van Dépol-Set Up H1 
gaan op bezoek bij 
hekkensluiter VC Joure. 
 
 


