Set Up mist hoger niveau in Groningen.
Groningen 7 april - Vandaag stond de uitwedstrijd tegen Lycurgus
2 op de planning. Vier uur vertrokken we voor de 5e keer dit
seizoen richting Groningen. Lycurgus die vrijwel het hele seizoen
al meedraait in de top van de competitie zou er alles aan doen
om de mannen uit IJsselmuiden het lastig te maken.
De eerste set werd er van beide kanten degelijk spel laten zien, maar
zeker niet uitmuntend. Tot de twintig liep de stand gelijk op, maar door
een aantal directe fouten boven de 20 trok Set Up aan het kortste eind
en verloor deze set.
De tweede set werd er goed begonnen en dat was te zien aan het
scorebord. Set Up stond namelijk met 10-5 voor, maar gaf deze
voorsprong snel weg door een goede serve serie van Lycurgus 2 en
ineens stonden we 15-11 achter. Deze set werd makkelijk weggegeven
door weinig vechtlust vanuit de IJsselmuidenaren.
De derde set kunnen we kort over blijven. Ook deze set werd
ruimschoots verloren.
De 4e set liep gelijk op tot de 10 punten. Kees wist een leuk gat van
ongeveer 8 punten te slaan met zijn serve serie. Deze voorsprong werd
niet meer weggegeven en zo wist Set Up toch nog een setje los te
peuteren in Groningen.
Na 6 overwinningen op rij verliest Set Up met 3-1 in Groningen.
Terugkijkend een verdiende winst voor Lycurgus, maar jammer dat de
mannen uit IJsselmuiden vandaag geen hoger niveau wisten neer te
zetten. De vorm van afgelopen wedstrijden was niet terug te vinden,
maar we gaan er alles aan doen om deze volgende week weer te laten
zien in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Lycurgus 3. We
zien jullie graag aanstaande zaterdag om 19.00 uur weer in de
Oosterholthoeve.
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