
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dépol-Set Up pakt 2 punt 

in gelijkwaardig duel  
 

IJsselmuiden 15 maart -  Na de 3-1 winst van afgelopen week tegen Donitas, 
moesten de heren het vandaag thuis opnemen tegen de heren uit Hardenberg. 
Een wedstrijd tegen de nummer 4 waar Dépol-Set Up  h1 skik van had. 
Dépol-Set Up  startte moeizaam en de motor kwam moeilijk op gang. Beide teams gingen 
gelijk op, maar vervolgens wist Dépol-Set Up  een gat te slaan om zo de set gemakkelijk 
naar zich toe te trekken(25-14).  
De 2e set verliep minder. De mannen van IJsselmuiden keken al gauw tegen een 
achterstand aan en er werd flinke weerstand geboden door de Kangaroe’s. Hun motor 
werd ook steeds warmer en maakten minder persoonlijke fouten dan Dépol-Set Up . De 
set werd nipt verloren (23-25). 
Dépol-Set Up  liet de 2e set gauw achter zich en ging opnieuw de strijd aan in de 3e set. 
Het bleef akelig lang spannend door gelijk op te gaan. Er werd gewezen op persoonlijke 
fouten, time-outs werden op het juiste moment genomen en uiteindelijk werd er degelijk 
gevolleybald. Door rustig te blijven volleyballen wist men de 3e set op tijd in eigen handen 
te nemen. (25-23).  
De 4e set kwam Dépol-Set Up  op voorsprong, net als de 1e set en de overwinning leek 
voor Dépol-Set Up . Helaas werden de Kangaroe’s op tijd wakker en begonnen goed te 
volleyballen. Voordat Dépol-Set Up  op matchpoint kwam wist de tegenstander er een 
stokje voor te steken. Tot twee matchpoints toe kon er niet worden gescoord door Dépol-
Set Up  en gaven uiteindelijk de set in handen waardoor een 5e  set moest worden 
gespeeld (26-28). 
Een 5e set en daarbij kwam Dépol-Set Up  al vroeg op achterstand en leek de moed te 
hebben verloren. De set ging dan ook gemakkelijk naar de tegenstander en de wedstrijd 
werd uiteindelijk verloren met 2-3. Een mooie pot, wat proefde naar meer. 
 
 


