
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Geen bekerfinale voor Dépol-Set Up 

  
Sneek 05 maart - Dépol-Set Up had voor dit seizoen geen prioriteit gelegd bij het 
bekertoernooi. Insteek was wel om alle wedstrijden in dat bekertoernooi vrijuit 
te spelen en er vol in te gaan. Dit had Dépol-Set Up gebracht tot de halve finale 
waarin op een dinsdagavond in Sneek ANO wachtte. Een lastige tegenstander op een 
vreemde avond in een vreemde omgeving. Dat mag vooropgesteld worden. De aspecten 
vrijuit spelen en er vol in gaan hadden dit kunnen opvangen. Hadden. Dépol-Set Up 
slaagde er geen moment in er een wedstrijd van te maken tegen ANO dat het wel erg 
gemakkelijk werd gemaakt. 
De teleurstelling bij het trouw meegereisde publiek was groot. Wellicht was 
verontwaardiging ook op z’n plaats geweest. Dépol-Set Up wekte namelijk geen moment 
de indruk dat het vertrouwen en geloof had in winst. Er werd zonder strijd, emotie en lef 
gespeeld. En dan red je het niet tegen ANO.  
ANO hoefde er dan ook niet veel voor te doen. Iets wat de ploeg wellicht ook goed 
uitkwam, want ANO maakte allesbehalve een hele goede indruk. De passing bij ANO was 
matig. Maar dit viel niet eens zo op omdat de passing bij Dépol-Set Up nog matiger was. 
En ook de service van Dépol-Set was matig. Legde het af tegen de service van ANO. Grote 
verschil werd echter vooral gemaakt doordat ANO aan het net over veel meer 
aanvalskracht en drift beschikte. 
Toch lagen er kansen voor Dépol-Set Up. In de 1e set bijvoorbeeld toen Dépol-Set Up goed 
terug kwam van een 15-21 achterstand. Dépol-Set Up trok de stand op 23-23 zelfs gelijk. 
Voor even was het een wedstrijd. Even, want twee directe fouten aan Dépol-Set Up zijde 
maakte een abrupt einde aan de set. 
Over de 2e set valt weinig goeds te schrijven. Dépol-Set Up zakte passend volledig door de 
ondergrens en keek via 25-16 tegen een 2-0 achterstand aan. De 3e set leek een kopie 
van deze 2e set te worden. Totdat Dépol-Set Up op 22-15 opeens serverend de geest 
kreeg. Heel stiekem 
sloop Dépol-Set Up 
dichterbij en speelde 
de achterstand zelfs 
volledig weg. ANO 
rammelde. Kregen 
we hier een niet 
meer verwachtte 
ommekeer? Nee. 
Want net als in set 1 
maakte Dépol-Setr 
Up zelf met twee 
directe fouten een 
einde aan de set. 26-
24 ANO; 3-0 en einde 
wedstrijd. 
Dépol-Set Up heeft zichzelf dus niet getrakteerd op een mooi toetje. ANO mag nu van dat 
toetje gaan genieten en treft inde finale DBS uit Balk. Dépol-Set Up gaat z’n focus weer 
volledig op de competitie richten. Maar mag eerst wel eens de koppen bij elkaar steken. 
Want wil Dépol-Set Up nog wat moois gaan doen in die competitie dan zal het niet één, 
twee maar drie klassen beter moeten gaan spelen dan in deze halve finale. 
 


