
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set Up IJsselmuiden D1 
wint met 2-1 van de nummer 2. 

 
 
Creil  31 januari – Na de wedstrijd van vorige week is Wythmen van de tweede naar 
de derde plek gegaan. Vandaag moesten de dames van Set Up weer tegen de nummer 2. 
Na de mooie wedstrijd van vorige week was het nu tijd om de goede lijn door te zetten 
en dus weer een setje van de tegenstander te pakken. 
  
Met veel enthousiasme begonnen de dames van Set Up uit IJsselmuiden aan de 
wedstrijd. De eerste set ging in het begin gelijk op. Halverwege konden de dames van 
Set Up uitlopen, hier moest ook direct gebruik van gemaakt worden om de set naar hen 
toe te kunnen trekken. Dit gebeurde ook, na een paar lange rally’s konden de dames uit 
IJsselmuiden de eerste set naar zich toe trekken. 25-20.  
 
De tweede set begon goed door een mooie service serie van één van de dames van 
Set Up, hierdoor werd een mooie voorsprong opgebouwd. Echter door enkele fouten in 
de pass, kwamen de dames van Espel-Creil flink terug. De set verliep rommelig, hier kon 
de thuisploeg zijn voordeel uit halen ze maakten hier dan ook flink gebruik van. De 
dames uit IJsselmuiden konden niet meer mee komen in de set en moesten deze ook uit 
handen geven. 17-25.  
 
Toch konden de IJsselmuidenaren door goed te spelen misschien nog een set pakken. Zo 
werd de derde set ook gestart.  Vol goede moed en vastbesloten om het derde set te 
winnen. Door risico’s te nemen, voluit aan te vallen en goed te serveren wisten de dames 
uit IJsselmuiden dan ook de derde set naar zicht toe te trekken. 25-22.  
 
Al met al kunnen de dames van Set Up terug kijken op een goede wedstrijd. 
De eerstvolgende wedstrijd is a.s. dinsdag 7 februari thuis tegen Reflex ds. 4. Tot dan! 
 
 
 
 
 


