
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nipt verlies Dépol-Set Up in Zwolle 
tegen Landstede Volleybal/VCZ H4 

 
 
Zwolle 16 april - Vandaag stond de uitwedstrijd Landstede Volleybal/VCZ H4 op de 
agenda voor de heren van Dépol-Set Up uit IJsselmuiden. Hoewel Landstede bijna laatste 
staat op de ranglijst, is het een gevaarlijke ploeg mede dankzij de jonge spelers waardoor 
het team af en toe goed kan volleyballen. 
 
In de eerste set werd dit al duidelijk. Dépol-Set Up was minstens even goed als de 
Zwollenaren en het liep dan ook tot de 20 gelijk op. Maar op het laatste moment werd het 
verschil gemaakt door Zwolle. Het was Landstede die goed en rustig bleef spelen terwijl  
de IJsselmuidenaren in een mindere fase belanden, er werden te veel onnodige fouten 
gemaakt. De set ging verloren met 25-20 
 
De tweede set herstelde Dépol-Set Up zich en gingen weer hun spelletje spelen en dus 
volleyballen zoals het hoorde.  Er werd goed verdedigd en aangevallen. Ondanks de 
grootte druk van Landstede liep Dépol-Set Up tot het eind van die set mee maar 
Landstede nam weer het initiatief waardoor ook deze set nipt verloren ging met 25-23 
 
Om de laatste wedstrijd van het seizoen nog te winnen, realiseerde Dépol-Set Up zich dat  
de derde set gewonnen moest worden. Men kon weer een ruime voorsprong opbouwen tot 
23-18. Het spel van Dépol-Set Up zakte bij deze stand wat in en Landstede kwam steeds 
dichterbij. Maar het was al te laat voor Zwolle want Dépol-Set Up won deze set met 23-25 
 
Ook de vierde set werd goed begonnen en leek voor een groot deel op de start van de 
derde set.  De 
mannen van 
Dépol-Set Up 
bleven rustig 
en beheerst 
en er werd 
wederom al 
snel een 
voorsprong 
opgebouwd. 
En die 
voorsprong 
werd 
volgehouden 
tot het eind 
van de set. De 
set werd 
gewonnen met 
22-25 
 
Een vijfsetter, deze set zou bepalen of de mannen uit IJsselmuiden de laatste wedstrijd 
van het seizoen winnen of verliezen. Helaas kroop onzekerheid in het jonge team van 
Dépol-Set Up en pakte het niet goed uit. Dépol-Set Up liep al snel tegen een achterstand 
op en kon dit niet meer ombuigen. Zo ging de vijfde set verloren met 15-11 en dus de 
laatste wedstrijd van het seizoen 2010 / 2011 met 3-2 van Landstede Volleybal/VCZ H4. 


