
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brezo/KBS Set Up komt net 

tekort tegen Animo’68 
 

IJsselmuiden 4 oktober - Na vorige week tegen Lycurgus heren 2 in Groningen, 
stond vandaag Animo’68 uit Assen op het programma in de “Oosterholthoeve".  
 
De eerste set begonnen we scherp aan de wedstrijd. Met veel service druk van onze kant 
lieten we de tegenstander niet aan volleybal toe komen. Alles lag op de lijntjes waardoor 
ze er aan de overkant niet uit kwamen. Deze goede opening van de wedstrijd resulteerde 
in een in een 23-8 voorsprong. Daarna probeerden ze nog wat terug te doen maar te 
vergeefs. We pakten deze set dan ook met 25-14. 
 
Set twee begonnen we vol goede moet en probeerde we het niveau van de vorige set vast 
te houden. Hier maakten we wederom een goede start. Bij een voorsprong van 8-4 nam 
de tegenstander een time-out. Hierna begonnen ze scherper te spelen waardoor het gelijk 
op ging de rest van de set. Onze service druk nam af waardoor zij meer ruimte kregen om 
hun eigen spelletje te spelen. Er kwamen meer rally’s waar zij hun punten ook pakten. Aan 
het einde van de set stonden we 24-24 gelijk en leek het erop dat we beiden het verschil 
niet wisten te maken. Wij maakten echter aan het eind de fouten waardoor de set met 29-
27 naar de tegenstander ging. 
 
De derde set hadden we moeite om onszelf te herpakken naar de teleurstelling van de 
tweede set.  We maakten veel fouten aan onze kant. De kansen maakten we niet af en de 
pass kwam niet meer aan. Bij 4-3 achterstand tot 18-3 achterstand bleven we vaststaan in 
1 rotatie. Ook een time-out bracht geen verandering in de situatie. Bij 16-3 maakte Arjen 
de keuze om een derde man in de passing te brengen. Hierna maakten we ons puntje wel 
maar van deze grote achterstand konden we niet meer terug komen. Deze set ging dan 
ook naar de tegenstander met 25-10. 
 
Set vier werden we 
wakker geschut en 
gingen we er vol in. 
We wouden er een 
vijfsetter van maken 
hier deden we dan ook 
alles aan. De set 
begonnen we goed en 
stonden we de hele 
tijd voor. Dit hielden 
we vast tot een stand 
van 21-18 waarna de 
tegenstander weer een 
time-out nam. Daarna 
begonnen zij weer 
scherper te spelen. 
Hierdoor kwam Animo weer bij en gingen ze over ons heen. Siemen nam nog een time-out 
bij 24-23 achterstand maar het punt viel toch aan de andere kant. 
 
Kortom een wedstrijd waar veel meer uit viel te halen als we het niveau van de eerste set 
vast wisten te houden. 

Marien Alberts 


