
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set Up heren 1 verliest 
ondanks stijgend niveau. 

 

Zwolle 4 november - Voor de mannen van Set Up IJsselmuiden stond zaterdag de 

wedstrijd tegen CSV op het programma. Na de slechte wedstrijd van twee 

weken geleden was het zaak de vechtlust terug te vinden en een beter niveau te 

halen. 

 

De eerste set ging gelijk op en Set Up kwam steeds een paar puntjes los van CSV. 

Ondanks het grote aantal servicefouten aan beide kanten werd er goed gespeeld. Er was 

vechtlust en er stond een heel ander Set Up dan twee weken geleden. Helaas vielen een 

aantal ballen net de verkeerde kant op en zat de scheids er een paar keer flink naast. Er 

gingen een aantal cruciale ballen naar CSV die de uitslag in de 1e set bepaalden. 26-24 

voor CSV.  

 

Na deze eerste set ontstond het gevoel dat er zeker wat te halen viel en we de eerste set 

hadden moeten winnen. De 2e set begonnen de mannen van Set Up met vertrouwen 

maar helaas kwam het er door een goede service van CSV niet uit. Set Up keek al snel 

tegen een 16-7 achterstand aan, maar pakte het toen weer goed op. Helaas was het 

verschil al gemaakt en ging ook de 2e set verloren. 25-20. 

 

Ook de derde set zat er weinig verschil tussen CSV en Set Up. Door een aantal onnodige 

fouten kon CSV de voorsprong pakken. Set Up had een aantal dipjes en deze dipjes had 

CSV niet. Hierdoor ging ook de 3e set naar CSV. 25-21. 

 

De 4e set was het geloof van 

de eerste 3 sets minder 

aanwezig. Er werden meer 

onnodige fouten gemaakt en 

Set Up kwam niet onder de 

druk van CSV weg. De 

teleurstelling werd zichtbaar en 

dit kon niet meer omgedraaid 

worden. 25-16. 

 

Ondanks het slechte resultaat 

is er hoop voor volgende week. 

Er werd weer een beter niveau 

gehaald en er werd gevochten 

voor elke bal. Volgende week 

spelen we een uitwedstrijd 

tegen Rivo Rijssen.  

 

 Dave de Velde 


