
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dépol-Set Up IJsselmuiden H1 
heer en meester in eigen huis!  

 
IJsselmuiden 4 februari –  Even leek het er op dat Dépol-Set Up in eigen huis een lastige 
middag zou krijgen. Dit had het overigens geheel aan zich zelf te danken. 
 
Na een goede start van de Heren slopen er wat foutjes in het spel. Na een ruime voorsprong 
aan het begin van de set zagen de heren van Dépol-Set Up hun tegenstander Oudehaske 
langs zij komen. Door eigen fouten kon Oudehaske laat in de eerste set op voorsprong 
komen. Maar de thuisploeg hield het hoofd koel en maakte het karwei toch op gepaste wijze 
af 26-24. 

  
Het verzet was echter nog niet gebroken in de tweede set. Oudehaske kon nog lang 
meekomen. Maar uiteindelijk hadden de mannen van Dépol-Set Up toch het betere van het 
spel. Doordat de pass goed aankwam had de spelverdeler mogelijkheid om de verdediging 
van de tegenpartij verscheidene malen het bos in te sturen. Lang konden de gasten 
meekomen maar aan het eind van de set moesten ze toch het hoofd buigen voor de 
IJsselmuidenaren. Het werd uiteindelijk 25-19. 
 
In de derde set, zette 
Dépol-Set Up de goede lijn 
voort. Met afwisselend 
aanvalsspel werd de 
verdediging van de 
tegenstander beslecht. 
Vermoeidheid begon bij de 
tegenpartij een rol te 
spelen. Verdedigend 
konden ze het niet meer 
bijbenen. Dépol-Set Up 
bleek een maatje te groot. 
De gasten kregen in de 
Oosterholthoeve geen voet 
meer aan de grond. Dit 
bleek ook wel uit de 
overduidelijke set stand 
25-12.  
 
In de laatste set ging het de thuisploeg Dépol-Set Up nog om het extra punt wat belangrijk is 
om zich te handhaven op de derde plaats en de aansluiting met de top niet geheel te 
verliezen. Ook de concurrenten pakken de punten dus een vijf punter was een must. Deze 
zou uiteindelijk ook niet meer in gevaar komen. Fraaie aanvalscombinaties werden gespeeld. 
De gasten uit Friesland waren gebroken en wisten geen weerstand meer te bieden op het 
spel van Dépol-Set Up. Eindstand 25-16. 
 
Een goede middag voor Volleybal Vereniging Set Up daar ook het tweede vijf belangrijke 
punten pakte in een onderling duel in de onderste regionen van de derde divisie. 
 
In het thuishonk de “Oosterholthoeve” van Set Up viel vandaag geen punt te halen! 


