
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brezo/KBS Set Up vergeet 

goede start vervolg te geven. 
 

Elburg 1 november - Na enkel dagen volop genoten te hebben van de overwinning 
van vorige week op de nummer 4 uit de competitie, was iedereen het erover eens 
dat dit naar meer smaakte.  
 
De overwinning van vorige week zou kracht bij gezet kunnen worden als het de mannen 
van Brezo/KBS Set Up lukt om weer een overwinning uit het vuur te slepen. 
En waarom ook niet? Er stond een uitwedstrijd op het programma tegen de nieuwe 
nummer vier op de ranglijst, EVV uit Elburg. In de voorbereiding is deze wedstrijd 
eveneens gespeeld en is geëindigd in een 2-2. Alle reden voor het team van trainer/coach 
Siemen Klaver om vol overtuiging en met volle energie de wedstrijd in te gaan. In de 
eerste set werd al gauw een zeer vroege voorsprong gepakt. Libero Arjen Kaspers had de 
verdediging en passing met Ten Brinke en De Velde prima op orde. Ook spelverdeler 
Sukaldi startte met een prima wedstrijd. Dit bleek wel uit het feit dat hij van de meest 
waardeloze passes en ketsers van de libero de ballen als geslepen diamantjes zijn vingers 
verlieten. Gevolg was dat de aanvallers naar hartenlust konden scoren. De hele set zijn de 
mannen van Brezo/KBS Set Up niet meer in gevaar geweest. Wel werden de heren aan het 
einde van de set slordiger. Echter de voorsprong die aan het begin van de set gepakt werd 
was genoeg om setwinst te bewerkstelligen. De eerste set ging dan ook terecht met 22-25 
naar de gasten. 
 
Het insluipende fouten aan het einde van de eerste set waren een voorbode voor de 
volgende set. Er werd slordig gestart, maar in de beginfase kon Set Up nog redelijk 
bijblijven. Het verschil was 2 tot 3 punten. Als Brezo/KBS Set Up zijn eigen niveau weer op 
wist te pakken, zou deze minimale achterstand prima bij te halen zijn. Klaver nam een 
time-out en vertelde zijn mannen dat het eigen niveau weer gehaald zou moeten worden. 
De pass werd minder zuiver, aanvallers werden minder nauwkeurig en voorspelbaarder 
bediend en het percentage aan foutenlast in de aanval begon toe te nemen. Daar bovenop 
deden het arbitrale duo nog een schepje bovenop door het net van een zijde te bekijken. 
Resultaat een terechte 25-20 winst voor de sympathieke thuisploeg. 
 
Trainer/coach Klaver probeerde het tij te keren. Hij bracht spelverdeler Vahl voor Sukaldi 
en hoopte hiermee andere lijnen te kunnen spelen. De derde set was er bij Brezo/KBS Set 
Up niemand die zijn niveau haalde. Op alle fronten kan er een hoger niveau neer gezet 
worden. De servicedruk van EVV nam toe, de pass werd onzorgvuldiger en meer en meer 
fouten werden er gemaakt. Daar waar het arbitrale duo mee ging in het spel van 
Brezo/KBS Set Up door het maken van de fouten, begonnen de mannen van Klaver zich te 
frustreren aan elkaar, aan scheidsrechters en aan zichzelf. Van voluit aanvallen, wat de 
eerste set zo'n succes had, was geen sprake meer. Blokkerend werd er minder gepakt en 
daar waar Brezo/KBS Set Up een tandje lager schakelde, voelden de mannen uit Elburg 
dat ze de IJsselmuidener mannen bij de strot hadden. Een wissel van Klaver bracht ook 
geen soelaas meer en de derde set werd dan ook met 25-17 verloren. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Waar je zou verwachten dat met een 2-1 achterstand iedereen het maximale zou moeten 
geven, was het geloof weg in de vierde set. De ploeg straalde niet uit hier een vijf-setter 
weg te willen halen. Tel daar nog een aantal foutjes bij op en 25-16 stond op het 
scorebord. Een wedstrijd met twee gezichten en een wijze les voor de mannen van Klaver.  
 
Enerzijds hebben zij de mooiste dingen laten zien en hebben laten zien waartoe zij in staat 
zijn. Anderzijds is ook ondervonden als je niet volle bak blijft gaan tegen een ervaren 
tegenstander, dat de tegenstander kansen af gaat maken en je het als team erg moeilijk 
gaat krijgen. 
 
Al met al een terechte, maar zure nederlaag voor de mannen van Brezo/KBS Set Up. 
 
Deze week zal er weer hard getraind moeten worden om zaterdag a.s. in eigen hal 
Flash/Veendam op de pijnbank te kunnen leggen. 
 
 
 
 
           

Remco Bultman 


