
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Eindelijk winst thuis voor Dépol-Set Up  

 
IJsselmuiden 7 december - Voordat de wedstrijd begon nam Set Up IJsselmuiden 
afscheid van de hoofdsponsor Dépol. Dépol was meer dan 15 jaar clubsponsor en 
dat is een lange tijd. Een thuis wedstrijd hebben wij nog niet gewonnen in de 2e 
divisie dus dat werd wel eens tijd voor eigen publiek. Onze buitenaanvaller Dave 
de Velde kan niet mee doen hij is geblesseerd aan zijn schouder. Vandaag kwam 
Fizz/Maz uit Meppel bij ons een wedstrijdje spelen. We kenden het team al wel 
van een bekerwedstrijd dus we wisten al wel wat voor luitjes binnen kwamen 
lopen. 
 
De eerste set begonnen we ijzer sterk aan de wedstrijd en kwamen we ook al direct een 
paar punten los van Meppel. We legden druk bij de tegenstander en wij speelden ons 
eigen spelletje. De pass lag op sommige momenten niet echt geweldig maar de aanvallers 
wisten er wel raad mee en losten dat prima op. Serverend ging ook goed we zochten de 
zwakste paser er uit en hun konden vaak niet goed uit de voeten er mee.  We stonden ook  
met 20 – 10 voor en toen ging het toch even te gemakkelijk paar punten lieten we weer 
liggen. Maar toch had Meppel niks te vertellen de set werd met een 25 – 15 binnen 
gehaald. 
 
De tweede set was meteen van het begin niet scherp genoeg. De pass lag niet goed en we 
stonden al van af het begin met 4 punt achter op Meppel. Ron kranenburg begon te 
wisselen de libero werd er uit gehaald en ja onze showman Albert van Asselt moest er ook 
uit daar kwam voor in de plek Björn Holtland die voor het eerst weer mee speelde. 
Toen werd er beter gespeeld de pass kwam lekker aan en zo konden we weer onze eigen 
spel spelen alleen de achterstand was te groot en deze set verloren we met 18-25. 
 
Derde set begonnen we met de zelfde opstelling als we mee geëindigd zijn. Het was een 
spannende set en meestal als we gelijk op gaan en we komen boven de 20 punten komt 
niet vaak voor maar in deze set wel dan zakken we weg. Dan lijkt het wel of we bang zijn. 
Maar gelukkig was het dit keer anders en pakten we deze set mooi met een 25-23 de 
laatste bal was ook de mooiste de vedette van IJsselmuiden ramde de bal strak in het 
hoekje van het veld bam zei die toen die scoorde dat doe ik wel even jongens met mijn 
ervaring. 
 
Dan sta je met 2-1 voor en moet je nog een belangrijke set spelen. We stonden telkens 
achter begonnen niet lekker aan deze set en liepen achter Meppel aan. Veel fouten werden 
er gemaakt aan onze zijde. Er werd gewisseld Joffrey ging er uit en Rick ging er ook uit en 
onze sprinkhaan Kees ten Brinke ook. daar kwamen voor in de plek Albert en Matthias en 
Erik Schilder. 20 -14 stond het en er werd even een time out gedaan. Daar werd duidelijk 
gezegd wat doen we set laten lopen of gaan we nu alles geven met ze allen en gaan we 
voor elke bal knokken. Ja en dat gebeurde een comeback van Set Up.  We kwamen steeds 
dichter bij puntje voor puntje pakten we. het blok van ons stond goed en de aanvallers 
van ons sloegen alles er in. Matthias had wel het mooiste blok in zijn eentje kilde hij de 
aanvaller wat een aanstormend talent is dit. Hij mocht daarna serveren en dat deed hij zo 
slim dat hij even de bal op zijn voet liet stuiteren dat was even schrikken geblazen maar 
het ging toch goed de servers. Het publiek ging ook achter ons staan. De Oosterholthoeve 
beefde gewoon even op sommige momenten. Deze set pakten we ook met een mooie 
eindstand van 25 -22 . 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Over de laatste bal wil ik nog wel even wat over zeggen Albert van Asselt kilde de 
aanvaller en ging meteen op de knieën zitten van kijk mij even dit klusje klaren. En de bal 
was nog niet op de grond of Albert juichte al. Maar gelukkig zei de trainer dat het een 
team overwinning was Albert. 
 
Volgende week gaat de reis naar Groningen voor de wedstrijd tegen Veracles.  
 
 

 
 
                   Arjan Kaspers. 


