
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépol-Set Up verliest in Easterein van CoVos 
 
Easterein 2 april - De volleybalheren van Dépol-Set Up uit IJsselmuiden speelden 
afgelopen zaterdag een moeilijke vijfsetter in Friesland tegen CoVos en verloren met 3-2.  
 
Een belangrijke wedstrijd, want Covos vecht voor behoud in de regiodivisie en tegen 
ploegen die lager op de ranglijst staan moet het spel gemaakt worden door de 
IJsselmuidenaren en daar heeft  Dépol-Set Up nog wel eens moeite mee en zo ook 
vandaag. 
  
De eerste set kwam maar moeizaam op gang en waar de tegenstander al gewend was aan 
een zeer lichte bal, kwam Dépol-Set Up nog niet in het ritme. Dit was terug te zien in het 
spel en met een wat eigen fouten teveel ging de eerste set verloren. 25-20 
  
De tweede set pakte Dépol-Set Up het eigen spelletje weer redelijk op. Met servicedruk en 
goede aanvallen kon Dépol-Set Up zowaar CoVos onder druk zetten en de set winnend 
afsluiten. 21-25 
 
Ook de derde set kon Dépol-Set Up met matig volleybal, CoVos de baas blijven en deze 
werd dan ook gewonnen met 20-25 
  
De vierde set begon Dépol-Set Up met veel servicedruk en al snel stonden de 
IJsselmuidenaren met 6-1 voor en leek alles er op om de wedstrijd winnend af te sluiten. 
Tot een speler van Dépol-Set Up onder het net door sprong om een bal te redden. Covos 
gebruikte dit met een klein opstootje om de jonge ploeg uit hun concentratie te halen wat 
ook gebeurde. Dépol-Set Up begon meer fouten te maken en liep eigenlijk achter de feiten 
aan. Ook een laatste wissel kon daar geen verandering meer in brengen en werd de vierde 
set verloren met 25-23 
  
De vijfde en 
beslissende 
set begon 
CoVos erg 
sterk en 
Dépol-Set Up 
liep weer 
achter de 
feiten aan. En 
de vele 
wissels 
konden ook 
daarin geen 
verandering 
brengen. Zo 
werd ook de 
laatste set 
verloren met 
15-6 
 
Een leerzame wedstrijd voor de jonge ploeg uit IJsselmuiden die hier alleen maar sterker 
van kan worden. Zaterdag 9 april is in de “Oosterholthoeve” DBS de tegenstander en kan 
het één en ander weer recht gezet worden. 


