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IJsselmuiden - Na vorige week thuis tegen C.S.V. te hebben gespeeld in eigen huis 

reisden we vandaag af naar Zwolle voor een revanche. De 3-2 van vorige week moest 

recht gezet worden. Deze wedstrijden tegen C.S.V. staan bekend als gelijkwaardige 

wedstrijden die vaak in een 3-2 eindstand eindigen. 

 

De eerste set werd goed gestart door de mannen uit IJsselmuiden. Vorige 

week hadden de Zwollenaren een goede service druk, maar dat bleek deze 

wedstrijd niet op orde te zijn. De set ging gelijk op, maar eindigde 

uiteindelijk in een 29-27 nederlaag. 

 

De tweede set begon Peter met een andere diagonaal en spelverdeler en 

werd een aantal keer de dubbele wissel toegepast. De set werd gewonnen 

met 25-19. 

 

De derde set werd weer door Set-Up verloren met 25-23. De set ging de 

hele tijd gelijk op, maar Set-Up wist boven de twintig de set niet over de 

streep te trekken. Er werden mooie rally’s gespeeld met regelmatig mooie 

aanvallen van beide kanten. 

 

De vierde set werd gewonnen met 25-22 en zo stond het 2-2 in sets. Mede 

dankzij het meegereisde publiek vanuit IJsselmuiden werd er een leuke 

sfeer neergezet in het Deltion College. 

 

De beslissende set begon Set-Up goed met een 8-4 voorsprong en dus ook 

de wissel van kant. Bij de volgende bal zag de scheidsrechter de bal die 

ruim ingeslagen werd niet goed en werd het 8-5. Vanaf toen kreeg C.S.V. 

het op de heupen tijdens het serveren en trok de wedstrijd knap naar hun 

toe. Met een 15-12 eindstand won C.S.V. wederom met 3-2. 

 

Aanstaande zaterdag spelen wij onze laatste wedstrijd uit de competitie tegen SSS Barneveld 

die momenteel op de 1e plek staan. Publiek, tot dan!  
 

Matthias Sukaldi 


