
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wedstrijdverslag 
C.S.V. H2 – Set Up H2 

 

 

D.d. 04-03-2017 

Uitslag: 2 – 3 

 

De eerste zaterdag in maart speelden mannen van Set Up heren 2 een wedstrijd in Zwolle 

tegen CSV. Een ploeg waar eerder dit jaar van werd verloren (2-3). Het verhaal bij de 

IJsselmuidenaren is bekend en er wordt in het tweede gedeelte van het jaar gewonnen 

van teams waar we in het begin van verloren. 

  

De IJsselmuidenaren waren niet compleet. Door de blessure van Gerco werd coach Dave 

ingeschakeld waardoor Joël Hofstede naar de diagonaal ging. Graag hadden de mannen 

van het tweede team van Set Up de bij heren 1 gestopte Joël klooster opgesteld maar hij 

is nog niet speelgerechtigd door zijn optredens bij het eerste.  

 

De wedstrijd begon om 7 uur ‘s avonds. Een tijd waarop veel jongens uit het team 

normaliter al wat biertjes ophebben. Ondanks deze tijd was er weer veel publiek 

meegereisd naar Zwolle waarvoor weer alle dank! 

 

Set Up begon matig. Door de diepte in de zaal was spelverdeler Rob niet in staat om zijn 

aanvallers in perfecte positie te brengen en de aanvallers wisten hier niet altijd slim mee 

om te gaan. Set Up trok het in de eerste set ook aan het kortste eind. 25-22. 

 

In de tweede set was er een knop om bij de mannen van Dave. Niet dat ze daardoor goed 

gingen volleyballen, in tegendeel. Maar er werd gevochten voor elke bal. Dave en Louren 

waren op de buitenkant lekker bezig, mede daardoor werd de tweede set binnengehaald. 

26-24!  

 

De derde set wisten de IJsselmuidenaren het zelfde spelbeeld door te zetten. Nog steeds 

was het spel niet goed maar door hard te knokken werd ook de derde set binnengehaald.  

 

De vierde set was weer minder. De aanvallers wisten niet handig om te gaan met de 

matige Set Up van Rob en we lieten de tegenstander weer in het spel komen. Die 

tegenstander trok het aan het langste eind 25-22.  

 

Inmiddels waren de wedstrijden naast ons afgelopen waardoor Dave eindelijk op z'n eigen 

wedstrijd kon focussen in plaats van naar de vrouwtjes naast ons. Het was echt een zware 

wedstrijd wat het niveau niet ten goeie kwam.  

 

Toen CSV met 14-13 voorstond zakte de moed al een beetje in de schoenen. Gelukkig wist 

Joël een paar ballen te scoren waardoor we toch wonnen 14-16! 

 

Een zware wedstrijd. Waarin we ons eigen niveau niet konden halen, dat gaan we goed 

maken! En wel komende zaterdag 16.00 uur tegen BEO, de tegenstander bij wie onze 

winnende serie van die seizoen begonnen is! 

 

Rob van der Spek 


