
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zwaarbevochten 3 - 2 zege 

Dépol-Set Up IJsselmuiden H1 
 

 
Meppel 1 oktober – Na een 4-0 overwinning van vorige week zaterdag zijn de heren van 
Dépol-Set Up goed aan de competitie begonnen. Echter wisten de mannen uit 
IJsselmuiden dat de wedstrijd van vandaag een stuk lastiger zou worden. 
 
De wedstrijd van vandaag in Meppel tegen FIZZ Reclame+Com./MAZ H2. Voor de 
wedstrijd werd er al gesproken, Meppel uit altijd lastig! 
 
In het begin van de eerste set leek het of de heren uit IJsselmuiden nog niet helemaal 
wakker waren. De pass werd te laag gebracht en daardoor kwamen de set-ups niet goed 
aan en kon er niet gescoord worden. Helaas werd dit niet op tijd opgemerkt en werd deze 
set verloren met 25-18. 
 
In de tweede set leek het tij gekeerd en walste Dépol-Set Up over Meppel heen.  
Dit is dan ook te zien aan de set stand 25-15. 
 
Dépol-Set Up begon vervolgens de derde set erg scherp. Er zat plezier in het spel en zo 
werd er gebouwd aan een voorsprong. Echter hielden de mannen uit IJsselmuiden de 
voorsprong niet heel lang vast, dit kwam door het maken van te veel eigen onnodige 
fouten. Ook mede door een aantal ballen die in twijfel gebracht mogen worden bij de 
scheidsrechter, ging de set verloren met 27-25. 
 
Dépol-Set Up was er op gebrand om er een vijfde set uit te slepen. Na een achterstand 
van 7 punten te hebben weggewerkt, werd begonnen met bouwen. En met de wil om 
winnen werd de vierde set omgezet in winst en kwam de beloning van een vijfsetter 
25-20. 
 
In de beslissende vijfde set leek het alsof FIZZ Reclame+Com./MAZ al hun troeven 
uitgespeeld hadden, de set werd heel snel afgemaakt door de IJsselmuidenaren en 
gewonnen met 15-6. 
 
Al met al is het een wedstrijd geweest met veel spanning en sensatie en zijn de heren uit 
IJsselmuiden blij met de meegenomen 3 punten richting IJsselmuiden. 
 
Volgende week staat er 
een leuke wedstrijd op 
het programma. Dépol-
Set Up ontvangt dan 
BEO uit bakhuizen om 
17:00. Dit beloofd weer 
een spannende wedstrijd 
te worden. 
 
Wij hopen u dan te 
verwelkomen op 
zaterdag 8 oktober in de 
“Oosterholthoeve” 
 


