
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volle winst voor heren Set Up. 
 

IJsselmuiden 17 februari - Na de prachtige overwinning op CSV afgelopen week 

mochten de mannen van Set Up het opnemen tegen het tweede herenteam van 

Donitas. De mannen uit Groningen staan strak onderaan in de competitie en het 

was daarom zaak om vandaag geen punten te laten liggen. 

 

De eerste set werd afwachtend gestart. De foutenlast van de mannen uit IJsselmuiden 

lag te hoog, wat erin resulteerde dat de twee ploegen tot diep in de set gelijk opgingen. 

Aan het eind van de set wisten de IJsselmuidenaren grip op de set te krijgen en trokken 

ze deze naar zich toe met 25-23. 

 

De moeizame eerste set zette het herenteam uit 

IJsselmuiden op scherp en het werd ze duidelijk 

dat ze de zeilen even moesten bijzetten. Dit 

deden ze dan ook. Er werd scherp begonnen 

aan de tweede set en de foutenlast werd 

aanzienlijk minder. Door veel servicedruk uit te 

oefenen op de tegenstander konden de rally’s 

gemakkelijk uit gespeeld worden. Deze set werd 

gewonnen met 25-13. 

 

In de derde set probeerden de Groningers 

tegengas te geven maar dit had geen succes. 

Binnen deze set kon Set Up, mede dankzij de 

lage foutenlast, een aanzienlijke voorsprong 

uitbouwen. Ook deze set ging met enig gemak 

naar de IJsselmuidenaren met een stand van 

25-18. 

 

In de vierde set was het geloof bij de heren van 

Donitas verdwenen. Dankzij goed spel en de 

lage foutenlast was deze set een replica van de 

derde set. Ook de laatste set werd gewonnen 

met een stand van 25-15.  

 

Met deze 4-0 overwinning van Set Up stijgen zij van de 11e naar de 9e plek op de 

ranglijst. Wanneer deze positie behouden wordt zijn zij veilig van degradatie en kunnen 

zij in de tweede divisie blijven spelen. Hier zal daarom dan ook hard voor gestreden 

moeten worden. 

 

10 maart zullen de IJsselmuidenaren het opnemen tegen Rivo Rijssen HS1. Dit beloofd 

wederom een mooie pot te worden. U bent weer van harte uitgenodigd om uw trouwe 

support vanaf de tribune te laten horen. Graag tot dan! 
 

 Marien Alberts 


