
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dépol-Set Up wint van OPM Heerenveen  

 
Heerenveen 12 oktober -  Na de nederlaag van vorige week tegen VC058 waren de 
mannen van Dépol-Set Up er op gebrand te winnen. Deze week namen zij het op 
in Heerenveen tegen OPM. De mannen wisten dat ze tegen het uit de 
promotieklasse gekomen team, alle punten mee naar huis moesten nemen. 
De mannen vat Dépol-Set Up begonnen matig aan de wedstrijd. Het ging gedurende de 
eerste set lang gelijk op. Niet omdat OPM zoveel scoorden, maar omdat de 
IJsselmuidenaren het zichzelf erg moeilijk maakten door veel onnodige fouten. Vooral op 
serverend gebied werden er veel fouten gemaakt. Vooral door eigen fouten lieten de 
mannen een aantal setpoints liggen, maar uiteindelijk pakten ze toch de eerste set met 
een stand van 26-28. 
 
Ook de tweede set begon niet heel sterk voor de mannen uit IJsselmuiden. Ook in deze set 
liep het lang gelijk op. Later in de set konden de mannen van Dépol-Set Up een gaatje 
slaan en bouwden zo een mooie voorsprong op. Toen ze de 20 waren gepasseerd werden 
ze echter een beetje overmoedig. Ze volleybalden met het idee dat ze de set al binnen 
hadden en bleven niet scherp tot het eind. Zodoende duurde het even voordat ze 
daadwerkelijk te set naar zich toe trokken. Eindstand van de tweede set was 19-25 
 
De derde set begon voor Dépol-Set Up veel beter. Er werden minder fouten gemaakt. Er 
zaten mooie service series tussen. Alles liep eigenlijk op rolletjes. De mannen van OPM 
maakten meer fouten en het leek alsof ze de moed hadden opgegeven. Toch was het Set 
up die aan het einde weer iets te overmoedig werd. De mannen verzuimden het om de set 
direct af te maken, waardoor OPM toch nog wat punten kon teruglopen. Uiteindelijk 
besliste de uitploeg toch de wedstrijd door met 19-25 te winnen. 
 
De vierde en laatste set was eigenlijk een beetje een samenvatting van de hele wedstrijd. 
Het begon gelijk op. Hierna kon Dépol-Set up weer een gaatje slaan, verzuimde opnieuw 
om de set direct uit te spelen waardoor OPM weer terug kon komen. Toch waren het de 
mannen uit IJsselmuiden die de set naar zich toe trokken met een eindstand van 23-25. 
Hierdoor namen ze de volle en belangrijke 5 punten mee naar huis. 
 
Volgende week 
reizen de mannen 
uit IJsselmuiden af 
naar Dieren voor de 
wedstrijden in de 
Poule Nationale 
Beker Heren ronde 
2. Hier nemen ze 
het op tegen Auto 
van Oort/Rebelle 
heren 1, Kangeroe 
heren 1 uit 
Hardenberg en 
Nuvoc heren 1.  
      
 
 
          Kees ten Brinke 


