
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dépol-Set Up IJsselmuiden H1 

wint met 3 - 2 van BEO H1  
 

IJsselmuiden 8 oktober – Na de zwaar bevochten wedstrijd vorige week tegen MAZ 
stond nu BEO uit Bakhuizen op het programma. Met wat scouting werk wist Dépol-Set Up 
op wie er niet geserveerd moest worden en er werd vol goede moed aan de wedstrijd 
begonnen. 
  
In het begin van de eerste set werd er afgetast, maar al gauw kwam Dépol-Set Up op 
stoom door BEO onder druk te zetten met hun service. 
Dépol-Set Up kon halverwege de set al een mooi gaatje slaan totdat een speler van BEO 
zich in het achterveld blesseerde en uitviel. Het uitvallen van deze speler was te zien in het 
vervolg van de set. BEO was aangeslagen en liet de set voor wat het waard was en Dépol-
Set Up won deze set eenvoudig met 25-20. 
  
De tweede set kon Dépol-Set Up het goede spel van de eerste set doorzetten met veel 
servicedruk (waar vrijdag apart op getraind was) en met mooi gevarieerd spel. 
Ook deze set kon de thuis ploeg vrij gemakkelijk naar zich toe trekken 25-19. 
  
Voor het begin van de derde set was afgesproken dat wanneer de set vorderde ook 
wisselspelers een kans zouden krijgen. De set kwam moeizaam op gang en BEO was de 
schrik te boven en kwam steeds meer in hun spel. Bij Dépol-Set Up werden meer onnodige 
fouten gemaakt en de coach vond het tijd om te wisselen. Maar ook de wisselspelers 
konden het spel geen andere wending geven waardoor de set uit handen werd gegeven 
met 19-25. 
  
Na een laatste tactische aanwijzing van de coach ging Dépol-Set Up vol goede moed het 
veld in maar niets bleek minder waar. Er bleven onnodige fouten gemaakt worden en BEO 
profiteerde hiervan. Door deze fouten goed af te straffen kwam Dépol-Set Up steeds meer 
onder druk te staan. En tot overmaat van ramp kreeg een speler van Dépol-Set Up een bal 
zo hard op zijn duim dat er wederom gewisseld moest worden. De grip op de wedstrijd 
was weg en zo ging ook de vierde verloren met 21-25. 
  
De vijfde en beslissende set ging gelijk op. Er werd weer service druk gegeven en met een 
kleine voorsprong werd er van veldkant gewisseld. 
Die kleine voorsprong kon de thuisploeg vasthouden tot het eind van de set en werd deze 
met grote opluchting winnend afgesloten met 15-12. 
  
De mannen van 
IJsselmuiden hebben 
een week de tijd om te 
werken aan de foutjes 
die er vandaag in slopen 
voordat er afgereisd 
moet worden naar 
Heerenveen. 
Daar wacht het net 
gepromoveerde 
Oudehaske a.s. 
zaterdag. 


