
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dépol-Set Up verliest thuis van VC058 

 
IJsselmuiden 5 oktober - Met de winst van vorige week tegen Vovem'90 op zak, 
stond vandaag VC058 op het programma. Voor ons geen onbekende, aangezien 
wij daar de PD wedstrijd van vorig seizoen tegen gespeeld hebben. VC058, wat 
wij kenden als VC Leeuwaren, is dit jaar samen gegaan met een andere 
vereniging en heeft zich met de nodige spelers versterkt.  
 
Dépol–Set Up begon redelijk goed aan de wedstrijd, de nodige punten werden gescoord 
maar het spatte er nog niet vanaf. Tot aan de 20 liep Dépol–Set Up gelijk op met VC058, 
maar daarna slopen de fouten er in bij Dépol–Set Up en wist VC058 de 1e set naar zich 
toe te trekken, met een stand van 21-25 
 
De 2e set begon stroef voor Dépol–Set Up, VC058, dat lange en ervaren spelers bezit, 
maakte hier goed gebruik van. Halverwege de 2e set probeerde Dépol–Set Up nog terug te 
komen in de wedstrijd, maar helaas leverde dat niks op voor de mannen uit IJsselmuiden 
en werd ook deze set vrij makkelijk gewonnen door de tegenstander uit Friesland, de 
stand van deze set 21-25. 
 
De 3e set begon Dépol–Set Up sterk, na een paar goede woorden van onze interim coach, 
Ron Kranenburg, ging Dépol–Set Up er vol tegen aan. Al gauw aan het begin van de set 
leverde dit een kleine voorsprong op, maar helaas konden we de stijgende lijn niet 
voortzetten en slopen er ook in deze set weer te veel persoonlijke fouten in. Er werden te 
makkelijk en te veel fouten gemaakt, en daar wist de ploeg uit Friesland wel raad mee en 
speelde deze set op routine en ervaring uit. Stand 25-27. 
 
De 4e set hadden we beter niet kunnen spelen, alles wat in de 3e set goed ging, konden 
we niet vasthouden in de 4e set. Op alle fronten was het ver onder ons niveau. De koppies 
gingen hangen en VC058 maakte daar met genoegen gebruik van. Deze set werd 
makkelijk gewonnen door de Friezen met een stand van 17-25.  
 
Gezien de wedstrijd 
hebben we nog veel 
werk te verrichten 
in de trainingen van 
aankomende week. 
Afgelopen wedstrijd 
vergeten en ons 
weer opladen voor 
de volgende 
tegenstander. 
Alweer een ploeg 
uit het hoge 
Noorden. Laten we 
van de fouten van 
zaterdag leren en 
ons eigen niveau 
halen in de 
volgende wedstrijd.  

Rick Vahl 


