
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set Up blijft winnen. 
 

IJsselmuiden 31 maart – Zaterdag speelde Set Up in eigen hal tegen Krathos uit 

Hoogezand. Op voorhand een lastige en belangrijke wedstrijd voor Set Up, want 

Krathos had de vorige ontmoeting met 4-0 gewonnen en stond qua punten 

exact gelijk met Set Up. De IJsselmuidenaren waren er daarom op gebrand een 

goed resultaat neer te zetten.  

 

Set Up startte gespannen aan de wedstrijd. Er was te weinig servicedruk, waardoor 

Krathos gemakkelijk tot scoren kon komen. Doordat Krathos veel servicefouten maakte, 

wist Set Up met 10-13 redelijk in het spoor van de heren uit Hoogezand te blijven. Na 

een time-out, waarin coach Gaillard hamerde op meer servicedruk, begon het beter te 

lopen bij Set Up. De kleine achterstand werd snel omgebogen in een riante voorsprong. 

Deze voorsprong kwam nooit meer in gevaar en zo won Set Up de set met 25-16. 

In set twee startten de IJsselmuidenaren opnieuw niet scherp. Al heel snel keek Set Up 

tegen een grote achterstand aan. Aan het einde van deze set wist Set Up nog erg dicht 

bij Krathos te komen, maar de inhaalrace kwam net te laat, waardoor de set werd 

verloren met 23-25. 

 

In de derde set werd er uitstekend begonnen door Set Up. De servicedruk was erg goed, 

waardoor de beste speler van Krathos weinig aangespeeld kon worden. Set Up dwong 

daardoor veel scoringskansen af en benutte die ook. Eenvoudig liep Set Up uit op Krathos 

en won de derde set met 25-19. 

 

In de belangrijke vierde set miste Set Up de start. In no-time stond Set Up tegen een 1-4 

achterstand aan te kijken. Dat was het moment waarop het publiek, wederom in grote 

getale gekomen, er nog eens volledig achter ging staan. Het enthousiasme van het 

publiek had effect op het spel van Set Up, want razendsnel stond er een grote 

voorsprong op het scorebord. Dit leidde er zelfs toe dat ‘the wave’ door het geweldige 

IJsselmuidense publiek werd ingezet. De set werd netjes uitgespeeld en kwam voor Set 

Up nooit meer in gevaar en werd met 25-17 gewonnen.  

 

Zo eindigde deze wedstrijd met 3-1 in het voordeel van Set Up. Het was voor Set Up al 

de zesde zege op een rij en met dit resultaat stijgt Set Up naar plek 6 op de ranglijst.   
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