Set Up promoveert naar tweede Divisie
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IJSSELMUIDEN - De volleyballers van Depol-Set Up hebben woensdagavond promotie bewerkstelligd naar de
tweede divisie. De IJsselmuidenaren wonnen in de Oosterholthoeve ook het tweede play-off-duel. Veracles werd
met 3-1 verslagen (25-18, 25-21, 13-25 en 25-23). Met de promotie leverde Set Up een unieke clubprestatie.
Nog nooit speelde Set Up in de tweede divisie.
Veel fouten, emotie en een passionele strijd. Dat zijn dikwijls de kenmerken van beslissingswedstrijden.
Woensdagavond was het niet anders. Zoals verwacht werden de bezoekers bij play-off-kraker tussen Set Up en
Veracles niet getrakteerd op goed volleybal. De spaning maakte echter alles goed.
Beide ploegen moesten in de eerste set duidelijk wennen aan de omstandigheden. In de volgepakte
Oosterholthoeve kon Set Up met winst promotie veiligstellen. Tegenstander Veracles moest winnen omdat zicht
te blijven houden op promotie. Beide ploegen leken bevangen door de spanning. Daardoor ging er in de eerste
set veel fout. Aanvankelijk ging het gelijk op. Daarna kende Set Up een slechte fase. Veracles liep uit naar 8-12
en het leek er even somber uit te zien voor de IJsselmuidenaren. De thuisploeg herstelde de schade echter
razendsnel (12-12). Een omstreden beslissing van de arbiter bleek beslissend bij een stand van 19-18. Set Up
kreeg ten onterechte een punt erbij. De trainer van Veracles reageerde emotioneel en moest dit bekopen met
een gele kaart. Dit leverde Set Up weer een punt op (21-18). Veracles was helemaal van slag en Set Up kon
simpel de eerste set binnenslepen.
Het voorval leek ook in de tweede set door te werken, want de gasten uit Groningen waren nog steeds niet bij de
les. Set Up liep uit naar een 12-6 voorsprong. Daarna begon Veracles beter te spelen, maar de schade was te
groot. Met 25-21 werd de tweede set door Set Up binnengesleept. De ploeg uit IJsselmuiden was nog een set
verwijderd van promotie en het begon te malen in de hoofden van de spelers van Set Up. Veracles profiteerde en
kwam simpel op een 7-12 voorsprong in de derde set. Set Up slaagde vervolgens er niet in om dichterbij te
komen en liet de set lopen. Alle energie werd opgespaard voor de vierde set. Dat de IJsselmuidenaren de derde
set met 13-25 verloren was niet belangrijk.
Set Up wilde strijd in de vierde set beslissen en dat lukte. De ploeg van trainer Timo Jager begon geconcentreerd
tegen Veracles, dat steeds beter begon te spelen. Tot tien punten ging het gelijk op. Daarna pakte de thuisploeg
een marge van drie (13-10) en daarna liep de marge op naar vijf (19-15). Promotie kwam steeds dichterbij en de
spanning nam toe. Bij 24-20 kon Set Up het matchpunt niet verzilveren. Veracles kwam terug tot 24-23 en toen
vond Mark Flier dat het genoeg was geweest. Met een ferme knal zorgde hij voor het beslissende punt (25-23).
Jarenlang zat Set Up dicht tegen promotie aan. Woensdagavond werd eindelijk het grote doel bereikt. Set Up
speelt volgend seizoen, voor het eerst in de clubhistorie, in de tweede divisie.

