
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dépol-Set Up IJsselmuiden H1 

wint gevecht om de derde plaats.  
 

Bakhuizen 28 januari –  De mannen van Dépol-Set Up waren gebrand om de 
uitwedstrijd bij BEO uit Bakhuizen te winnen. Vooraf de wedstrijd tussen de nummer 3 en 
4 op de ranglijst en dit wilde de ploeg uit IJsselmuiden ook graag zo houden.  
 
Er werd de eerste set fel gestart en direct was er een voorsprong voor Dépol-Set Up. 
Echter gedurende de set slopen er slordigheidfoutjes in het spel van de mannen uit 
IJsselmuiden en de eerste set ging dan ook met 25-20 naar de thuisploeg. 
 
De tweede set begon Dépol-Set Up wederom sterk en had het de eigen pass beter onder 
controle, hierdoor zat er meer zuiverheid en variatie in het spel van Dépol-Set Up en 
gedurende de set kwam dit niet meer in gevaar, winst voor Dépol-Set Up 19-25. 
 
Dépol-Set Up vergat door te drukken en ging de derde set zelf weer meer fouten maken. 
Onnodige foute aanvallen en slordigheid in de blokkering zorgde ervoor dat BEO weer een 
voorsprong kon nemen die het niet meer uit handen gaf. 25-20 voor de ploeg uit 
Bakhuizen.  
 
Dépol-Set Up wist wat het de vierde set te doen stond. Vol servicedruk spelen en geloof in 
eigen kunnen houden. De ploeg uit IJsselmuiden liet zien dat het vanuit een 2-1 
achterstand terug kan komen. Het nam voorin de vierde set een lichte voorsprong en dit 
bleek genoeg om de vierde set binnen te halen, 21-25.  
 
Een 2-2 tussenstand op het scorebord. Uit een beslissende vijfde set moest laten blijken 
wie de winnaar zou zijn in de onderlinge confrontatie. Een belangrijke set, omdat dit zou 
bepalen of Dépol-Set Up een punt uitliep op de concurrent of op gelijke stand zou komen. 
Er werd gretig begonnen en direct weer goed druk gezet. 15-8 voor de mannen uit 
IJsselmuiden. Drie punten waar Dépol-Set Up vooraf voor meer ging, maar gezien het 
wedstrijdverloop overheerst het gevoel van overwinning. 
 
Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Oudehaske uit Heerenveen. 


