
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Set Up D1 houdt punt over aan 
bloedstollende wedstrijd. 

 
IJsselmuiden 23 januari - Nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen. Dat is het motto van het 
team van Dames 1 bij aanvang van de wedstrijd tegen Heerenveen. Met maar liefst 12 
spelers wordt aangetreden, met maar 1 doel: punten pakken. De cijfers op de ranglijst zijn 
nog niet al te rooskleurig, maar de concurrentie is binnen handbereik, dus alles wordt op 
alles gezet. 
Aan het begin van de wedstrijd is het voor beide teams nog wat aftasten. Soms worden er 
mooie punten gescoord, maar soms ook weer gevolgd door een foute service. Het gaat 
gelijk op, totdat Manon de Leeuw mag serveren. Daar heeft Heerenveen geen even 
antwoord op en er ontstaat een voorsprong voor Set up van 4 punten.  De onzekerheid bij 
de tegenstander wordt groter, en dat is te merken. Ze blijven veel fouten maken, maar 
helaas is ook Set Up niet altijd even scherp, waardoor het niet lukt om verder uit te lopen. 
Af en toe komt Heerenveen wat dichterbij, maar Set Up houdt het initiatief en lijkt de set 
in de wacht te slepen. Bij een stand van 24-21 lijkt een speler van Heerenveen een bal te 
stelen, en even is Set Up in de veronderstelling dat het de eerste set heeft gewonnen. 
Maar de scheidrechter beslist anders. Dat is even slikken voor Set Up en het noodlot slaat 
toe. De angst en de spanning worden te groot en het lukt maar niet het laatste punt te 
maken. Heerenveen profiteert maximaal van de fouten die gemaakt worden en wint de set 
met 24-26. 
De teleurstelling is enorm, maar het goede spel zorgt ervoor dat het geloof blijft. En dat 
werpt zijn vruchten af. Het lukt Set Up om de goede elementen van de eerste set voort te 
zetten, en trekt zo de set naar zich toe. Er wordt goed geserveerd en de tegenstander 
krijgt geen kans om goed in de wedstrijd te komen. Ook aanvallend worden er een paar 
mooie punten gescoord en binnen korte tijd is de voorsprong voor Set Up uitgegroeid tot 5 
punten. En dit keer wordt de set niet uit handen gegeven. De set wordt met ruime cijfers 
gewonnen door Set Up, 25-18, en de opluchting en vreugde bij Set Up is zo groot dat een 
klein vreugdedansje wordt gedaan. 
De 3e set is alles compleet omgekeerd. Set Up is nog te druk met de gewonnen set en de 
start van de 3e set is enorm slap. De pass is dramatisch en de spelverdeler moet de longen 
uit haar lijf lopen. En ook aanvallend komt Set Up er niet doorheen. Al snel loopt 
Heerenveen uit, en het geloof bij Set Up is ineens ver te zoeken. Na een lange 
servicebeurt van Heerenveen hebben zij al snel 25 punten, waar Set Up niet meer dan 12 
punten weet te scoren. 
Gauw vergeten, niet meer over hebben en gaan voor een 5-setter. Dat is wat coach Mark 
Verbruggen de spelers meegeeft. De set start slap vanaf de kant van Set Up, maar die 
weet zich goed te herstellen. Het gaat eerst gelijk op en de inzet van de spelers is groot. 
Er wordt gegaan voor elke bal, maar de tegenstander doet het net iets beter en loopt uit. 
Door een goede serie van Set Up, met onder andere een enorm knappe save van Iris, 
wordt het gat bijna gedicht, maar dan is er weer het bekende dipje, waar Set Up dit 
seizoen vaker last van heeft. Vanaf de bank en de tribune wordt nog geprobeerd de dames 
in het veld op te peppen, en de coach gooit woest zijn pen tegen de muur. Maar het is niet 
genoeg. Heerenveen trekt de wedstrijd naar zich toe en wint de 4e set met 19-25. 
Al met al een spannende wedstrijd, maar als uitkomst 1 punt voor Set Up. Niet helemaal 
waarop het gehoopt had, maar het gat met de concurrentie is toch weer kleiner geworden 
en dat geeft hoop. Dinsdag mag iedereen weer aan de bak in een uitwedstrijd bij 
Marknesse, en wie weet. Nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen. Dat is het motto. 
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