
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Heren Dépol-Set Up IJsselmuiden  
verliezen eerste wedstrijd.  

 
 
Zwolle 5 november – De heren van Dépol-Set Up waren voorafgaand aan de wedstrijden 
tegen de mannen van Landstede H4 nog ongeslagen. Dat Landstede H4 wat recht wilde 
zetten, nadat ze vorige wedstrijd in IJsselmuiden tegen het tweede herenteam verloren 
hadden bleek uit de felheid en aanvallend spel. Dit was tevens ook wat het verschil 
maakte deze middag. 
 
Dépol-Set Up ging voortvarend van start en binnen een mum van tijd stond men op een 
gewenste 5-1 voorsprong. Landstede besefte dat ze op deze manier van spelen wederom 
een nederlaag zouden lijden. Landstede begon aanvallend steeds sterker te spelen. Hier 
kreeg Dépol-Set Up geen grip op. De blokkering aan beide zijden faalde regelmatig, daar 
Landstede hier dankbaar gebruik van wist te maken via twee sterke aanvallers. 
Dépol-Set Up verloor de eerste set dan ook met ruime cijfers, 25-16. 
 
Dat Dépol-Set Up de weg kwijt was bleek uit de tweede en derde set. Landstede begon 
steeds enthousiaster en gretiger te spelen. Zij leunden zwaar op een goede spelverdeler 
en 2 veelal scorende aanvallers. De zwakke blokkering van de IJsselmuidernaren bood de 
defensie geen kans om deze veel scorende aanvallers van Landstede te stoppen. Tel daar 
een aantal fouten bij op die uit ons aanvallende spel ontstonden en je ziet resp. de 
setstanden 25-21 en 25-14 op het bord staan. 
  
De vierde set moest toch anders wilde Dépol-Set Up hier nog een belangrijk puntje 
meenemen uit Zwolle. Coach van Unen verving zijn team op 3 plaatsen en dit zorgde voor 
nieuw elan. Vol 
enthousiasme en 
geloof stapten de 
heren van Dépol-
Set Up het veld in. 
Door zelf minder 
fouten te maken 
kwam men op een 
vroege voorsprong 
en merkte dat hier 
toch nog een set 
mee te nemen viel 
uit Zwolle. Dépol-
Set Up wist deze 
laatste set dan ook 
winnend af te 
sluiten met 23-25. 
  
Al met al een 3-1 nederlaag en een terechte uitslag tegen een tegenstander die 
Dépol-Set Up op meerdere posities af troefden. 
 
Volgende week wacht de volgende topper. Dan komen de heren van DBS uit Balk om 
17:00 uur in IJsselmuiden op bezoek. 


