
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dépol-Set Up IJsselmuiden H1 

komt net te kort in Leeuwarden  
 

Leeuwarden 14 januari –  Zaterdag j.l. stond de koploper VC Leeuwarden H1 op het 
programma van Dépol-Set Up. In de aanloop naar de wedstrijd in Leeuwarden kreeg 
Dépol-Set Up te maken met afwezigheid van twee van hun spelers. Één speler door een 
blessure en één speler die nog op wintersport was. Reden om af te reizen met twee 
spelers van het tweede team van Set Up om hun plaatsen op te vangen. 
 
De eerste set kwam Dépol-Set Up goed uit de startblokken. 
Met veel service druk werd het spel van VC Leeuwarden ontregeld en bijkomend aspect 
was dat Dépol-Set Up de blokkering goed had staan. De set werd dan ook gewonnen door 
Dépol-Set Up met 22-25. 
 
De tweede set wisselde de trainer van VC Leeuwarden twee van zijn basis spelers 
waaronder de spelverdeler om meer grip op de wedstrijd te krijgen. 
Dépol-Set Up kon het goede spel van de eerste set, weer goed oppakken in het begin van 
de tweede set. Maar naarmate de set verliep glipte de set ons door de vingers en werd 
verloren met 25-20. 
 
Vol goede moed werd begonnen aan de derde set en het was een set die beide kanten op 
kon. Daar waar VC Leeuwarden op de routine speelde gingen de mannen uit IJsselmuiden  
kleine foutjes maken, met als resultaat dat de derde set ook verloren ging. 25-23. 
 
Bij het begin van de vierde set had Dépol-Set Up toch het gevoel dat er meer te halen viel. 
En zo werd ook gestart, maar al vrij snel had VC Leeuwarden dit door en zocht de 
confrontatie op om de IJsselmuidenaren uit hun ritme te halen. Dit lukte hun aardig en 
ook de vierde set ging verloren 25-16. 
 
Het positieve was dat er 1 punt gepakt werd van de koploper en dat de blokkering goed 
liep. De eerstvolgende wedstrijd is a.s. zaterdag 21 januari thuis tegen FIZZ 
reclame+comm./MAZ uit Meppel en beloofd weer spannend te worden gezien de stand op 
de ranglijst. 
 
 


