
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Pijnlijke nederlaag Dames 1 
Set Up IJsselmuiden 

 
 
IJsselmuiden - Op 9 april was het zover, Dames 1 van Set Up mocht thuis aantreden tegen 
het bekende VVSA uit Vollenhove. Met maar liefst 12 dames, waaronder de inmiddels 
vaste waarden uit Meisjes A, Iris Scheer en Judith Hofstede, was het team 
vertegenwoordigd. De vorige wedstrijden tegen VVSA waren steeds erg gelijkwaardig en 
de meest recente wedstrijd, Uit bij VVSA, werd een 5-setter. Het beloofde dus een 
spannende strijd te worden. 
 
En de wedstrijd begon ook zeer gelijk op. VVSA zette een goede servicedruk neer, waar 
Set Up veel moeite mee had, maar ook van de kant van VVSA werden veel fouten 
gemaakt. Echter, toen de 20 punten voor Set Up in het zicht kwam, ging het fout. Met een 
goede serie werd de set door VVSA uitgeserveerd en eindigde de set in een mineur: 21-25 
 
Vergeten en opnieuw beginnen. Dat was wat coach Bert-Jan het team meegaf. En even 
leek dat te werken. Er werd wat meer strijd getoond, maar dat was niet van lange duur. 
Soms lukte het wel om een mooi punt te scoren, maar aan de andere kant werden er ook 
veel fouten gemaakt. Het aantal pass- en servicefouten in deze set was enorm en het 
lukte dan ook niet om een gaatje te slaan. Als snel naderde het einde van de set en Set Up 
was niet in staat om er een eindsprint uit te persen. De set eindigde wederom in 21-25. 
 
De derde set begon Set Up enorm goed. Alles leek ineens te lukken en met een aantal 
aces van met name Lianne van der Weerd was er al snel een groot gat. Alles leek erop dat 
deze set naar Set Up zou gaan, maar niets was minder waar. Opeens kwam de pass niet 
meer en leek alles fout te gaan. VVSA kwam snel terug en Set Up kon niet goed met de 
druk omgaan. De set werd verloren met 23-25. 
 
De klap was groot en dat was te zien in de 
vierde set. Er werd meteen begonnen met 
een aantal foute passes en het was zo ineens 
0-5. De coach probeerde het tij te keren met 
een aantal wissels. Dit leek aanvankelijk goed 
te werken en de achterstand werd kleiner, 
maar het lukt maar niet om er overheen te 
gaan. De wedstrijd ging als een nachtkaars uit 
en de laatste set werd met 22-25 verloren. 
 
Dit was een wedstrijd om snel te vergeten, 
niemand in de wedstrijd haalde het beste 
niveau. Maar gelukkig duurt het niet lang of 
de volgende wedstrijd staat op het 
programma. Op dinsdag 12 april staat DIOS 
op het programma en er zal alles op alles 
gezet worden om de slechte smaak van deze 
wedstrijd zo snel mogelijk wel te spoelen. 
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