
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dépol-Set Up H1   
- 

FIZZ reclame+communicatie/MAZ. H2 
Uitslag: 3 - 2 

 
IJsselmuiden 12 maart -  Afgelopen zaterdag stond Meppel H2 op het programma. Op 
papier zijn deze clubs erg aan elkaar gewaagt, dus het beloofde een spannende wedstrijd 
te worden. Na een goede warming-up en wat laatste instructies van de coach begonnen 
we aan de wedstrijd. 
 
Dépol-Set Up begon erg sterk aan de wedstrijd, we hadden een goede pass en iedereen 
deed wat die moest doen. Ondanks dit kregen we het niet voor elkaar om uit te lopen op 
Meppel. Totdat het 20-20 stond toen we dankzij een sterk block en oplettendheid aan 
onze kant konden we de set naar ons toe trekken. We wonnen de eerste set met 25-21. 
 
De tweede set ging er wat meer fout. Dépol-Set Up was iets minder attent en op een 
paar momenten misten we de scherpheid. Door deze foutjes verloren we te veel punten 
op belangrijke momenten en dus verloren we deze set met 21-25. 
 
De derde set weer wat beter maar er zaten nog wel wat onnodige foutjes in. Maar mede 
dankzij een goede wissel aan onze kant werden we verdedigend beter en maakten we 
steeds minder fouten en we wonnen deze set dan ook met 25-18. 
 
Nu we 2-1 in sets voor stonden was Dépol-Set Up vastbesloten om het niveau van de 3de 
set mee te nemen naar de 4e set, maar helaas mocht dat niet zo gaan.  
Dépol-Set Up werd weer wat onrustiger en we maakten weer te veel fouten. 
Deze set werd dan ook weer door Meppel gewonnen 19-25. 
 
Na de instructies van de coach en de enthousiasme waar je wedstrijden mee wint 
keerden we terug in het veld. We speelden erg goed. We maakten weinig fouten en 
bleven rustig. Meppel was niet opgewassen tegen de vastbeslotenheid aan onze kant en 
bezweek onder de druk. Dépol-Set Up wint dan ook deze beslissende set met 15-12. 
 
Een 
spannende 
3-2 
overwinning 
voor Dépol-
Set Up. 
Ondanks het 
feit dat er 
misschien 
iets meer in 
had gezeten 
mogen we 
blij zijn met 
deze 
overwinning. 
 


