
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dépol-Set Up wint opnieuw 

met 3-1 van Vovem'90  
 

IJsselmuiden 12 januari - De volleyballers van Set Up IJsselmuiden hebben 
afgelopen zaterdag hun 4de overwinning geboekt in de 2de divisie. Op het 
programma stond Vovem'90 uit Emmeloord, Voor ons geen onbekende, een ploeg 
met ervaren lange spelers. 
 
De eerste set kende een slechte start voor de mannen van Dépol-Set Up. Aan het begin 
van de set werd het gat al geslagen door Vovem90, die wel goed aan de wedstrijd begon. 
Dépol-Set Up liep de hele set achter de feiten aan, alhoewel de IJsselmuidenaren later in 
de set wel gingen draaien mocht dit niet meer baten voor de 1ste set, deze ging met een 
stand van 20-25 verloren. 
 
De 2de set kende wederom een matige start voor Dépol-Set Up. Al snel kwam Dépol-Set 
Up 5-0 achter te staan. Het was duidelijk dat er wat moest gebeuren. Na een time out en 
de nodige woorden begon langzaam het spel van de IJsselmuidenaren te draaien, Er 
werden minder persoonlijke fouten gemaakt en aan het net werd er scherper gespeeld. 
Deze set werd dan ook gewonnen door Dépol-Set Up met een stand van 25-21 
 
Het spel van het einde van de 2de set werd door getrokken in het begin van de 3de set. Al 
snel liep Dépol-Set Up een paar punten uit, dit was echter wel nodig want later in de set 
begon Dépol-Set Up weer matig te spelen en liet Vovem'90 weer in hun spel komen. Maar 
met een stand van 25-23 bleef ook deze stand in IJsselmuiden. 
 
De 4de set ging redelijk gelijk op. Het was van beide kanten geen overtuigend volleybal. 
Aan het eind van de 4de set kon Dépol-Set Up net dat kleine beetje meer geven om ook 
deze set met een stand van 25-19 naar zich toe te trekken. Al met al hebben de mannen 
van Dépol-Set Up niet hun beste spel laten zien, maar toch hebben ze de 4 punten in 
IJsselmuiden weten te houden. 
 
 


