
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Set Up DS1 pakt 1 punt van 
de nummer 3 uit de competitie. 

 
 
IJsselmuiden – Set Up DS1 heeft niets meer te verliezen. Na nog niet één gewonnen 
wedstrijd staan we onderaan in de competitie. Nadat we de wedstrijd tegen het team 
boven ons met 4 – 0 verloren hadden moesten we even bijkomen. Zijn dan nu onze 
kansen voorbij en gaan we degraderen? 
  
Zoals jullie wellicht van ons weten zijn wij niet gemakkelijk uit het veld te slaan. Het 
enthousiasme en plezier blijft. Dat dit nog niet bekroond is met een gewonnen wedstrijd is 
dan ook ten diepste te betreuren. 
  
Ook de wedstrijd van 5 maart jl. begonnen we weer fris aan de wedstrijd. We hadden niets 
te verliezen. De nummer 3 uit de competitie stond zaterdag voor ons op het programma. 
Lekker volleyballen, ons eigen niveau van de afgelopen 2 wedstrijd proberen te halen. En 
kijken waar het schip strand.  
 
In de eerste set kwamen we goed mee. Helaas hebben we hier nog een steekje laten 
vallen. We kwamen weer in ons standaard ritme. Vanaf de 20 punten hebben we Dalvo de 
laatste 5 punten gegeven. Deze set eindigde in een 20-25 voor Dalvo. 
 
Nadat in de eerste set gebleken is dat we dus ook tegen een nummer 3 uit de competitie 
weldegelijk mee kunnen komen, begonnen we de tweede set gretig. Vol enthousiasme en 
strijdlust knalden we de eerste ballen aan de kant van Dalvo op de grond. Door hun 
middenspeelster een aantal keer te blokkeren gingen de koppen bij Dalvo hangen. De ene 
na de andere bal ging uit of belandde in het net. Door veel fouten aan de kant van Dalvo 
en netjes volleybal aan de kant van Set Up werd de tweede set door ons gewonnen. De 
tweede set eindigde is een 25-11 voor Set Up. 
 
De derde set was spannend. De punten werden gelijk verdeeld. Tot het einde toe lieten we 
ons niet kennen, evenals de speelsters van Dalvo. Helaas trokken wij deze set aan het 
kortste eind en ging de set met 25-27 naar Dalvo. 
 
Dan maar voor een 5-setter. Met deze instelling gingen we de vierde set in. De wedstrijd 
was nog niet gespeeld. Zo makkelijk zou Dalvo er niet vanaf komen. De vierde set 
begonnen we met een  
serve serie tegen. Doordat we de eerste serve niet snel genoeg onder controle kregen 
keken we gelijk tegen een achterstand aan van 4 punten. Bij 21-23 was het verschil echter 
nog maar 2 punten. Zou het dan toch nog? Helaas is ook de laatste set naar de dames van 
Dalvo gegaan met 24-26.  
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