
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Set Up IJsselmuiden Dames 1 stijgt plek 
na wedstrijd tegen v.c. Emmeloord Ds 1. 
 
Dinsdag 15 maart vertrok dames 1, versterkt door Nienke, Janneke en Iris van meisjes A,  
naar Emmeloord om een wedstrijd te spelen tegen de nummer 4 in de competitie. De 
wedstrijd begon matig, de eerste set konden wij niet naar onze hand zetten. De pass 
kwam niet goed en de setup werd niet goed afgemaakt. Een stevige peptalk door coach 
Mark Flier tijdens een time-out met een stand van 13-18 bracht in de 1e set nog geen 
resultaat. De goede opslag van de tegenpartij bracht het puntenaantal dan ook snel tot de 
25. De eerste set is verloren met 25-15. 
 
De woorden van Mark hebben ons in de tweede set toch aan het denken gezet, er werd 
een beter spel gespeeld. Set Up kon goed meekomen met v.c. Emmeloord, wij hebben 
zelfs een tijd ruim voor gestaan. Er was een goede blokverdediging, veel ballen werden 
tegengehouden. De tegenpartij voelde de druk en gebruikte dan ook 2 time-outs. Helaas, 
ondanks de grote voorsprong heeft v.c. Emmeloord ons toch ingehaald en won uiteindelijk 
de set met 25-22. Deze set hadden wij eigenlijk moeten winnen. 
 
Er moest nu echt wat gaan gebeuren om nog naar huis te gaan met punten, vol aan de 
bak dus….wij gaan voor een 5-setter werd besloten. Vanaf het begin werd een goed spel 
gespeeld. Set Up had het spel in handen. Een goede serve, blokverdediging en aanval 
leidde tot een voorsprong van Set Up. 
Een enthousiast team van Set Up stond in het veld, v.c. Emmeloord was overruled. Keer 
op keer werd er opgeslagen en ketste de ballen bij Sc Emmeloord weg, wat er toe leidde 
dat Set Up nog enthousiaster werd en s.c. Emmeloord niet meer in het spel kwam. De 
tweede set hebben wij gewonnen met 25-15. 
 
Ook de 4e set werd goed begonnen, wij beseften ons dat een goed begin het halve werk is. 
De 4e set werd pittiger dan de 3e set. Lange rally’s werden gespeeld. Ook in de 4e set 
werden ballen afgeblokt. Het was een spannende set waar echt voor geknokt moest 
worden. De set hebben wij uiteindelijk gewonnen met 25-21. Wat waren wij blij!  
 
De 5e set werd matig begonnen, wij kregen het niet voor elkaar een voorsprong te 
realiseren. Tot de laatste punt hebben wij gestreden in de hoop de wedstrijd te winnen. 
Helaas verloren wij de 5e set met 15-10. 
 
Toch kijken wij positief terug op deze wedstrijd. 
2 punten zijn gepakt van de nummer 4. Punten 
die hard nodig zijn en dat bleek….in de 
kleedkamer zagen wij op de Nevobo app dat 
Espel-Creil DS1 verloren heeft met 4-0 
waardoor wij een plek zijn gestegen in de 
competitie. Dat heeft de kleedkamer naast ons 
vast gehoord, gillen van blijdschap, er is nog 
hoop om een positie in de eerste klasse te 
behouden. En daar gaan wij voor, dat beloven 
wij! 
 
Zaterdag 9 april is de eerste thuiswedstrijd om 16:00 uur tegen VVSA, moedigt u ons aan? 

 
Jolanda Dekker 


