
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dépol-Set Up IJsselmuiden H1 

na 5 wedstrijden nog ongeslagen  
 

 
IJsselmuiden 22 oktober – Na al weer vier winstpartijen was het aan Dépol-Set Up de 
taak om daar ook een vijfde winstpartij aan toe te voegen. Tegen het laag geklasseerde 
Landstede Volleybal/VCZ H3 zou dit op papier geen probleem moeten zijn. Vorige week 
wist deze ploeg nog wel met 3-1 van Set Up heren H2 te winnen. De heren van Dépol-Set 
Up waren gewaarschuwd. 
 
Dat deze waarschuwing niet overbodig bleek, was wel te zien eerder op de middag.  
Landstede heren H4 dacht heren H2 van Set Up wel even met 4-0 te verslaan. Het ging 
echter anders dan verwacht, in plaats van een 4-0 overwinning konden zij naar huis met 
een 3-1 nederlaag.  
 
Met dit in het achterhoofd begonnen de heren van Dépol-Set Up geconcentreerd aan de 
wedstrijd. Een kleine achterstand aan het begin van de set werd al vrij snel omgebogen in 
een voorsprong. Dépol-Set Up had de wedstrijd onder controle met goede service druk en 
een gedegen blokkering. De heren uit Zwolle hadden geen antwoord op het gevarieerde 
aanvalsspel van de heren van Dépol-Set Up. De eerste set werd op overtuigende wijze 
gewonnen met 25-16. 
 
Het goede spel werd door gezet in de tweede set en ook deze set werd een makkelijke 
prooi voor de IJsselmuidenaren 25-17. Om uiteindelijk de 5 punten binnen te halen zouden 
er echter nog twee sets gewonnen moeten worden. Eerder was al gebleken dat dit niet 
altijd even makkelijk was. Toch kwamen de heren uit IJsselmuiden niet meer in gevaar in 
de derde en vierde set. Door het goede spel en veel druk op de tegenstander bleek al vrij 
snel dat er in IJsselmuiden niets te halen viel. Even leek het er op of de heren uit Zwolle 
nog een stunt uit de kast haalden. Op 24-16 in het voordeel van Dépol-Set Up zette een 
van de spelers van Zwolle nog even veel druk op de verdediging van de heren door middel 
van een goede sprongservice. Maar uiteindelijk klaarde Dépol-Set Up het karwei door zelf 
te scoren en de 5 punten in IJsselmuiden te houden. 
 
Landstede H3 met 0 punt naar Zwolle en Dépol-Set Up zet de ongeslagen status voort.  
 
 
 


