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Voor de mannen van Setup H2 stond afgelopen weekend de derby tegen Reflex op het 

programma. Na een leuke winterstop waarin de jongens elkaar vaak gezien hebben om te 

trainen of om een biertje te drinken waren de mannen klaar om naar Kampen te gaan!  

Coach Dave had de beschikking over een minimale selectie van 7 jongens, waarvan Gerco 

een week niet getraind heeft omdat hij bij een oefenwedstrijd afgelopen maandag van de 

drie meter hoge tribune af sprong en Jakob tijdens zijn werk als hoefsmid een wilde 

hengst van een ton op zijn voet kreeg. Kortom, de selectie was zeker niet in optimale 

staat.  

Na een bizarre fietstocht door winterse omstandigheden, een goeie warming up en 

opnieuw een leuke speech van Dave waren de IJsselmuidenaren de eerste twee sets mega 

goed. De passende lijn stond als een dijk, dat kan natuurlijk ook niet anders met de 

achternaam van onze libero (Jan Peter van Dijk, ook wel hertog Jan Peter van Dijk 

genoemd) de twee passer lopers waren buitengewoon goed en de eerste twee sets werden 

binnengehaald. 2 x 25-17. 

Graag besteed ik tijdens dit verslag een alinea aan onze supporters. Geweldig om te zien 

dat er bij een uitwedstrijd in Kampen meer Set Up supporters zitten dan Kampenaren. 

Supporters die overig ook nog meer herrie maken dan overvliegende F-16. 

 

In de derde set werd het spelbeeld anders. De IJsselmuidenaren konden het hele hoge 

niveau uit set één en twee niet vasthouden en de tegenstander de kans om terug te 

komen. De volgende twee sets wonnen de Kampenaren met 25-22. 

Van een 2-0 voorsprong naar een 2-2 is niet een lekkere situatie. Toch wisten de mannen 

van Set Up het voor elkaar te krijgen om nog een keer alle energie in die laatste set te 

stoppen en volle bak te gaan. 

Het leek er op dat het niet mocht baten. 5 minuten nadat de set begonnen was keken de 

IJsselmuidenaren tegen een 7-3 achterstand aan. Maar dan hebben we nog Joël, die ons 

standaard 1 of 2 keer door de wedstrijd heen sleept. Met een serie van 7 services stond 

Set Up weer voor en trokken de mannen de overwinning over de streep.  

Al met al een leuke wedstrijd. Waarin Set Up met vlagen geweldig volleybal liet zien.  

Het beloofde weer een lange maar gezellige avond te worden! 

 

Graag wil ik nog een alinea besteden aan het piemeltje van de week. (Alleen voor lezers 

boven de 18 jaar). Bij Set Up H2 hebben we de afspraak dat de beste speler van de week 

dat dan is. Deze week is dat geheel verdiend: Jans Peter van Dijk.  

 

Volgende week spelen we tegen OPM in IJsselmuiden. Dat belooft weer spannend te 

worden, tot dan! 

Persvoorlichter Set Up H2 
Rob van der Spek 


