
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dépol-Set Up Heren 1 pakt punt 
van VC Zwolle 2 

 
IJsselmuiden 23 november - De volleyballers van Dépol-Set Up hebben afgelopen 
zaterdag ook hun vierde thuiswedstrijd verloren. Het hoger geklasseerde VC 
Zwolle 2 was met 1-3 te sterk. 
 
In tegenstelling tot de vorige wedstrijd in Groningen, begon de jonge ploeg uit 
IJsselmuiden scherp aan de wedstrijd. Ook Zwolle was vanaf het begin op dreef, waardoor 
beide ploegen elkaar tot een goed niveau dwongen. De set ging gelijk op tot 18-18. Op die 
stand kon VC Zwolle (4de op de ranglijst) een versnelling bij schakelen en werden er bij 
Set Up te veel fouten gemaakt: 19-25. 
 
Door het verlies van de eerste set was Set Up een beetje van slag. Aan het begin van de 
tweede set kon VC Zwolle, mede geholpen door een sterk midden, gemakkelijk uitlopen 
tot een comfortabele voorsprong en dit gemakkelijk uitspelen: 14-25. 
 
De derde set kwam Set Up weer beter in het spel. Door meer servicedruk en een stabiele 
pass werd er weer prima gespeeld. Echter werd er aan het eind van de set weer een paar 
fouten te veel gemaakt. Door een gemiste aanval en een foute pass werd de set toch weer 
gemakkelijk uit handen gegeven: 20-25. 
 
Ditmaal liet 
Set Up zich 
niet van de 
wijs brengen 
door het 
setverlies. De 
vierde set 
werd goed 
begonnen. 
Aan Zwolse 
kant kwamen 
en aantal 
wissels in het 
veld waar Set 
Up volop 
gebruik van 
maakte. Er 
werd druk 
neergelegd 
op de nieuwelingen, waardoor er een goede voorsprong gepakt kon worden. Hierdoor kon 
Set Up wederom een belangrijk punt sprokkelen tegen een goede tegenstander: 25-20 en 
een 1-3 uitslag. 
 
Door deze uitslag staat de debutant in de 2de divisie op een 10de plek. Volgende week staat 
voor de heren uit IJsselmuiden de uitwedstrijd tegen Kangeroe (6de plaats) in Hardenberg 
op het programma. Ook in deze wedstrijd liggen weer volop kansen om punten te pakken. 
           
          Joffrey van den Belt. 


