
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gretig Dépol-Set Up pakt punt 
van koploper 

 
IJsselmuiden 9 november - Vandaag moest het vlaggenschip van Set Up 
IJsselmuiden aantreden tegen kampioenskandidaat en koploper DIO/Bedum. 
Een wedstrijd waarin promovendus Dépol-Set Up alleen maar kon winnen maar 
daarvoor volop aan de bak zou moeten. DIO/Bedum dat vorig jaar nog uitkwam 
in de 1e divisie en absoluut kampioenskandidaat is, bezit ook niet voor niets de 1e 
plek op de ranglijst. Zowel Dépol-Set Up als de mannen uit Bedum kwamen goed uit de 
startblokken en werd het een gelijk opgaande strijd. Echter, na de 10 punten vond DIO 
het wel genoeg geweest en legden meer servicedruk neer. Dépol-Set Up kon haar eigen 
spelletje niet meer spelen en zo wisten de mannen uit Bedum het gaatje in deze set te 
slaan.  Met 19-25 stond daarom de eerst set op naam van de koploper. 
 
Bedum ging stug door en wist ook het gaatje in de 2e set te slaan. Richting het einde van 
de set rook Dépol-Set Up toch haar kansen. Met een paar harde klappen afgewisseld door 
slimme prikballen was Dépol-Set Up langszij en wist Remco Bultman op 24-21 met een 
geplaatste prikbal de set binnen te slepen. 
  
De 3e set begon zwakjes voor de IJsselmuidense formatie, en liet het een ietwat 
gearriveerde houding zien. Al gauw wist DIO daarvan te profiteren en het gaatje te slaan. 
Het verschil werd groter en groter en keek Dépol-Set Up tegen een fikse achterstand aan.  
Deze set werd daarom ook eenvoudig met 14-25 door DIO gewonnen. 
 
Gretig begonnen 
beide teams aan 
de 4e set. Is het 
Dépol-Set Up 
die er een vijf 
setter uit gaat 
slepen, of wordt 
het DIO die de 
laatste punten 
mee naar 
Bedum gaat 
nemen? 
Dépol-Set Up 
had hoop, 
echter liet DIO 
zich absoluut 
niet van de wijs 
brengen en 
behielp gedurende de set een veilige marge. Aan de hand van een sterk spelende Kees ten 
Brinke wist IJsselmuiden bij te blijven maar was het DIO die de set naar zich toe trok. 
Met 22-25 ging de 4e set naar de Groningers en was daarmee de wedstrijd gespeeld. 
 
Al met al een mooie en leerzame pot waarin Dépol-Set Up absoluut van zich liet horen. 
 
Zaterdag 23 november speelt Dépol-Set Up om 19.00 uur in eigen hal de streekderby 
tegen VC Zwolle H2. Dit wilt u toch niet missen? 
              Albert van Asselt. 


