
Set Up Heren 1 is opzoek naar revanche 

IJsselmuiden - Zaterdag 6 februari  jl. stond de wedstrijd tegen BEO uit Bakhuizen op 
het programma. We hadden een hoop goed te maken na de kansloze nederlaag van 
vorige week.  

We begonnen goed aan de wedstrijd. Wat vorige week allemaal fout ging, ging tegen 
BEO allemaal goed. Onze serve, blokkering en pass waren allemaal goed tegen BEO. 
Doordat BEO vrij makkelijk aan het serveren was konden we goed in ons spel komen en 
liepen we al snel uit naar een ruime voorsprong. Die voorsprong hielden we de hele set 
vast. We wonnen de set met 25-14. 

De tweede set gingen we met volle moed het veld in. We begonnen met dezelfde 
opstelling als vorige set. Aanvallend bleef het goed gaan en er werd veel gescoord. We 
liepen al snel weer uit naar een voorsprong in de set. De set werd uiteindelijk gewonnen 
met 25-17. 

In de derde set deden wat we moesten doen. We bleven serves druk houden en 
aanvallend ging het ook prima. De derde set ging ook vrij gemakkelijk naar ons met 25-
18. 

De vierde set was niet van een hoogstaand niveau maar was wel degelijk. Punten werden 
gescoord en mede door het uitvallen van een speler van BEO konden we de set vrij 
gemakkelijk winnen. We wonnen de vierde set met 25-16. 

Deze 4-0 overwinning was een belangrijke overwinning om mee te kunnen draaien voor 
het kampioenschap. We doen nu nog volop mee. Met nog 7 wedstrijden te gaan staan we 
weer eerste in de competitie met 1 punt voor op de nummer 2 Landstede volleybal/VCZ 
heren 4.  
En uitgerekend Landstede volleybal/VCZ is onze volgende tegenstander op 27 februari. 
De wedstrijd wordt gespeeld in de Thorbecke sporthal te Zwolle en u bent van harte 
welkom om te komen kijken. 

 


