
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Poule Nationale Beker Heren ronde 2 toernooi D 
  
Dieren 19 oktober - De bal is rond, de bal rolt weer twee veel gebruikte metaforen. 
De ‘bal’ leek voor Dépol-Set Up vierkant. Niet alles ging op rolletjes. Set Up 
fietste er in Dieren niet doorheen. Fris als een Gazelle was het allerminst. Soms 
leek het er even op, maar al gauw kwam de panter om de hoek kijken en dook de 
Gazelle weg. De Heren van Dépol-Set Up kregen een herkansing in de beker. Iets 
wat met beide handen aangegrepen had moeten worden. Dit gebeurde niet. Hier 
en daar was er een lichtpuntje te bespeuren maar vaak was het na een donkere 
periode. De heren van Dépol-Set Up wisten twee sets te pakken. Uiteraard niet 
genoeg om door te bekeren, daar er wel kansen lagen. 
 
 

De tweede wedstrijd. 
De tweede wedstrijd mochten de mannen het opnemen tegen de thuis spelende ploeg 
Auto van Oort/Rebelle. De start van Set Up was goed dat kon niet gezegd worden van de 
thuis spelende ploeg. Dépol-Set Up maakte minder fouten dan de tegenstander waardoor 
zij beter in de wedstrijd kwamen en de tegenstander onder druk konden zetten.  Af en toe 
ging dit gepaard met goed volleybal, maar vooral de fouten last van de tegenstander was 
hoog waardoor Dépol-Set Up vrij eenvoudig deze set wist te winnen. Al gauw in de tweede 
set keek Set Up tegen een achterstand aan en bleek het niet in staat om de zwarte panter 
te zijn die de Gazelle de strot kon doorbijten. Wat in de eerste set gebeurde bij de ploeg 
uit Dieren, gebeurde nu bij de IJsselmuidenaren. Veel fouten vooral in de passing waren 
de oorzaak van een slechte set. Service druk was weg en het vertrouwen was er niet 
meer. Duisternis alom zou je zeggen, toch was er een lichtpuntje een jonge speler uit 
eigen opleiding mocht zijn debuut maken in de tweede divisie. Joel Hofstede mocht 
aantreden en deed dit niet onverdienstelijk. Maar ook hij kon het tij niet keren. Het stond 
gelijk, ook de allesbeslissende derde set was onder de maat. Zo ging ook deze wedstrijd 
onnodig verloren.  
 


