
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brezo/KBS Set Up pakt 

punt van koploper. 
 

IJsselmuiden 10 januari 2015 - Met de feest dagen weer achter de rug stond 
Lycurgus uit Groningen op het programma. De wedstrijd tegen Lycurgus in 
Groningen ging met 3-1 naar de Groningers. Lycurgus staat als nummer 1 op de 
ranglijst en Set Up moest dus serieus aan de bak. 
 
De eerste set ging gelijk op, Set Up wist dat ze punten moesten pakken om wat hoger in 
de ranglijst te komen. Lycurgus daar in tegen moest punten pakken wilden ze de kop 
positie vast weten te houden. Tot aan de 20 punten liep Set Up goed met de Groningers 
mee, daarna slopen er te veel fouten in bij de IJsselmuidenaren. Zo trok de ploeg uit 
Groningen aan het langste eind, deze set ging met 23-25 naar Lycurgus. 
 
De tweede set was een kopie van de eerste set. Over en weer werden punten gemaakt, 
maar rond de 20 punten wist Groningen de set weer naar zich toe te trekken, mede door 
eigen fouten van Set Up. 
 
Na wat wissels te hebben toegepast startte de derde set. Groningen moest aan de bak 
tegen een goed spelend Set Up. Deze set liep gelijk op, maar setup was de beter spelende 
ploeg. Set Up wist de druk op te voeren boven de 20 punten en was zo de betere partij. 
Deze set ging met een set winst van 25-22 naar Set Up IJsselmuiden. 
 
Het zelfde team 
als de derde set 
startte ook in de 
vierde set. 
Wederom wisten 
de Groningers de 
gehele set aan te 
haken bij Set Up. 
Over en weer 
werden fouten 
gemaakt, tot de 
18 punten, 
daarna liet Set 
Up het afweten 
om te scoren. Te 
veel persoonlijke 
fouten kwamen 
het team binnen, 
waardoor Groningen weer aan het volleyballen kwam. Op ervaring werd deze set uit 
gespeeld door de Groningers. De vierde set ging nipt verloren met 23-25. Daarbij gingen 
de 4 punten naar het team uit Groningen. 
 
Volgende week staat Animo op het programma, Set Up moet nu het onderste uit de kan 
halen willen ze punten halen om van de onderste plekken af te komen. 
                  Rick Vahl 


