
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brezo/KBS Set Up speelt 

vijfsetter in Meppel. 
 

Meppel 19 maart - Brezo/KBS Set Up uit IJsselmuiden won zaterdag in Meppel. In 
een matige wedstrijd tussen de nummers 4 en 7 uit de competitie wonnen de 
IJsselmuidenaren, net als eerder dit seizoen met 3-2 van de mannen uit Meppel. 
 
De eerste set werd gekenmerkt door veel onnodige fouten aan de kant van Set Up. Door 
te weinig servicedruk en te veel servicefouten konden de Meppelaren eenvoudig hun eigen 
spelletje spelen. Doordat Set Up ook verdedigend en aanvallend te veel fouten maakten, 
won Meppel de eerste set met 25-21. 
 
In de tweede set begonnen de IJsselmuidenaren beter te spelen. De servicedruk ging 
omhoog, waardoor de mannen uit Meppel hun pass niet konden brengen en minder aan 
aanvallen toekwamen. De heren van Set Up konden daardoor zeer eenvoudig tot scoren 
komen en wonnen de tweede set overtuigend met 16-25. 
 
Ook in de derde set bleef Set Up prima spelen. Er was constant een voorsprong van een 
paar punten, maar aan het eind van deze derde set gaven de IJsselmuidenaren de 
voorsprong en ook de set weg door veel onnodige fouten. Daardoor won Meppel deze set 
met 25-23. 
 
Set Up stond met 2-1 achter en moest de volgende twee sets winnen om met een 
overwinning terug naar IJsselmuiden te kunnen gaan. Het spel van Set Up was, net als in 
de tweede set, een stuk beter dan in de set daarvoor. Set Up speelde degelijk volleybal en 
liep al snel uit naar een grote voorsprong. De IJsselmuidenaren wonnen de vierde set met 
18-25. 
 
Er kwam dus een vijfde set en met de statistiek in het achterhoofd dat er dit seizoen nog 
geen enkele, van de vijf eerdere, vijfsetter werd verloren, begonnen de heren uit 
IJsselmuiden vol vertrouwen aan deze set. Tot 7-7 konden de Meppelaren bijblijven, maar 
daarna was het verzet gebroken en wonnen de IJsselmuidenaren 8 punten op een rij. Dat 
betekende de setwinst van 7-15. 
 
Uiteindelijk ging 
Set Up na een zeer 
matige wedstrijd 
met een 3-2 
overwinning naar 
huis. Zaterdag 26 
maart spelen we 
de volgende 
wedstrijd in de 
Oosterholthoeve 
om 19:00 tegen 
Emmeloord. 
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