
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dépol-Set Up IJsselmuiden H1 
verliest nipt in Balk  

 
Balk 10 maart –  Afgelopen zaterdag moesten de heren uit IJsselmuiden afreizen naar Balk. 
Vooraf gaande de wedstrijd werd er vermeld dat de koploper Leeuwarden met 4-0 verloren 
heeft van de naaste concurrent Landstede H4. Dit betekende dat de Dépol-Set Up extra 
gebrand waren om deze wedstrijd met volle overtuiging te winnen. 
 
De volleyballers uit IJsselmuiden begonnen de eerste zet zwak, De passers hebben moeite om 
de serve van DBS Balk te stoppen. Maar kwam er een goede pass dan kon men het aanvallend 
goed afmaken. Helaas wisten de IJsselmuidenaren met hun serve niet de gewenste druk te 
leggen. Daardoor werd de eerste set dan ook verloren met 25-17. 

 
Dépol-Set Up pakte de draad in de tweede set goed op. Het leek opeens allemaal te lukken, de 
pass kwam goed, en daardoor werd regelmatig het blok van de tegenstander uit elkaar 
gespeeld, en kon gescoord worden. Deze set werd dan ook met een goede voorsprong 
binnengehaald. 18-25 

 
De derde set kwam maar moeilijk op gang. Hierdoor word er een behoorlijke achterstand 
opgelopen en helaas kon dit niet meer rechtgezet worden. De set ging dan ook naar de 
thuisploeg met 25-18. 
 
De heren van Dépol-Set Up moesten vol aan de bak in de vierde set, om er toch nog in Balk 
een vijfsetter van te maken. Dit lukte dan ook met degelijk en net iets slimmer spel. 21-25. 
 
DBS Balk begon met serveren van de vijfde set. Bij Dépol Set Up ging het weer moeizaam 
en bij de thuisploeg leek alles te lukken. Bij de stand van 8-5 werd er gewisseld van kant en 
leek het of de IJsselmuidenaren het niet meer op konden brengen en werd de laatste en 
beslissende set met 15-10 verloren. 

 
Volgende week 
wacht er weer 
een spannende 
thuiswedstrijd 
voor Dépol-Set 
Up, dan tegen de 
nummer 2 van de 
regio competitie 
A.N.O. uit IJlst. 

 
Iedereen is dan 
zaterdag 17 
maart van harte 
welkom in de 
“Oosterholthoeve” 
de wedstrijd 
begint om 17:00 
uur.  

 


