
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brezo/KBS Set Up volgend 

jaar in 3de Divisie. 
 

Zwolle 18 april - Brezo/KBS Set Up IJsselmuiden heeft zaterdag de plek in de 
tweede divisie uit handen gegeven, het werd 4-0 voor Landstede Volleybal  
uit Zwolle.  
De eerste set begonnen de IJsselmuidenaren slecht aan de wedstrijd. De Zwollenaren 
maakten hier dankbaar gebruik van. Set Up is geen moment van de set in de wedstrijd 
geweest. Landstede volleybal trok deze set gemakkelijk naar zich toe met een set winst 
van 25-8 
 
De IJsselmuidenaren wisten heel goed wat hun te doen stond, de volgende 3 punten 
proberen mee naar huis te nemen om zo mogelijke degradatie te voorkomen. Deze set 
werd sterker gestart maar Landstede speelde zeer sterk en maakten weinig fouten. Set Up 
probeerde het wel maar op alle punten werden veel en slordige fouten gemaakt zodat ook 
deze set vrij gemakkelijk in Zwolle bleef. De set werd verloren met 25-15 
 
De laatste kans voor Set Up was aangebroken, de derde set verliezen betekend dat er niet 
meer gewonnen kon worden en zo kwam de degradatie wel erg dicht bij. Ook in deze set 
werd er weer meer gevolleybald, het team begon eindelijk weer een beetje te draaien. 
Maar helaas Landstede had een sterke zaterdag middag en volleybalde vrolijk door. Het 
basis niveau van Set Up was te laag om hier iets tegen in te brengen. 25-17 voor 
Landstede volleybal. 
 
Om niet helemaal met lege handen naar huis te hoeven gaan moest er gewonnen worden 
in de 4 de en laatste set van de wedstrijd en dit seizoen. Tot aan de 18 ging het spel gelijk 
op, Landstede werd wat gemakkelijker en Set Up probeerde hier van gebruik te maken. 
Maar landstede gaf aan het eind van de wedstrijd nog iets meer gas bij en won deze set 
met 25-22.  
 
Het seizoen 
zit er op voor 
de heren uit 
IJsselmuiden, 
een bijzonder 
seizoen met 
ups en 
downs. 
Helaas heeft 
Set Up de 
plek in de 2de 
divisie niet 
weten vast te 
houden en zal 
Set Up 
volgend jaar 
in de 3de 
divisie 
uitkomen. 
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