
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brezo/KBS Set Up pakt punt 

in Groningen. 
 

Groningen 27 september - De tweede wedstrijd van het seizoen moesten we naar 
Groningen om het op te nemen tegen Lycurgus H2. Deze ploeg eindigde vorig 
jaar hoog in de competitie en we verloren de uitwedstrijd ook met 4-0 vorig jaar. 
Een zware klus maar ook wij zijn weer een jaartje verder. 
 
We begonnen de eerste set gelijk met een 4-0 achterstand. We maakten erg veel fouten 
en liepen al vanaf het begin achter de feiten aan in deze set. Verder in de set ging het 
beter en liepen we aardig met ze mee. De achterstand konden we helaas niet meer 
ombuigen: 25-19. 
 
Na de eerste set beseften we dat er wel degelijk punten te halen vielen. We begonnen 
gelijk sterk en bijna elke side-out werd gepakt. Hier telden we een aantal breaks bij op en 
we konden constant de kleine voorsprong vast houden. Bij 15-20 kwam Lycurgus nog 
terug tot 18-20. Hierna werden we wakker en speelden we de set mede door een paar 
prachtige aanvallen van Mark Flier goed uit: 21-25. 
 
De derde set waren we helaas toch weer het team die net wat meer fouten maakte. Mede 
door hun hoge rendement op de midden en door het lage aantal fouten in de side-out 
trokken de groningers aan het langste eind: 25-19. 
 
De vierde set kwamen we helaas ook wel snel achter te staan. We maakten teveel fouten 
en gingen legden veel te weinig druk op de tegenstanders, die hun kansen wel afmaakten. 
Ook na een aantal wissels konden we de stand helaas niet meer ombuigen: 25-17. 
Lycurgus een constant spelend team met erg veel ervaring, maar we hadden toch het 
gevoel dat er ondanks dat we een set gepakt hebben, meer in had gezetten.  
 
Volgende week spelen we thuis tegen Animo’68 die nieuw zijn in de 2e divisie.  

Dave de Velde 


