4-0 winst Brezo/KBS Set Up.
IJsselmuiden 8 november – Na de 3-1 nederlaag van vorige week tegen E.V.V. H1
stond er vandaag een nieuwe wedstrijd voor de deur. Vandaag waren de
mannen van Flash Veendam op bezoek in IJsselmuiden.
Brezo/KBS Set-Up begon vol zelfvertrouwen aan deze wedstrijd. Er moesten nodig weer
punten binnen gesleept worden. De mannen gingen met een goed gevoel het veld in. Het
spel van Brezo/KBS Set-Up zag er verzorgd uit. De side-outs werden netjes uitgespeeld.
Echter door veel servicefouten aan eigen kant kon de tegenstander nog aardig meekomen.
Maar de mannen bleven degelijk spelen en trokken de set naar zich toe met een eindstand
van 25-21.
Tijdens de tweede set zag het spel er ook weer verzorgd uit. De passing was op orde en de
nodige ballen werden gescoord. Er werd druk bij de tegenstander gelegd, want de mannen
van Set-Up hebben geen achterstand gezien deze set. De coach van Flash Veendam
probeerde de set nog te redden door twee time-outs te nemen, maar dit mocht echter niet
baten. De voorsprong werd alsmaar uitgebouwd en resulteerde in een 25-19 winst.
De derde set begon de servicedruk toe te nemen en de foutjes slopen erin aan het begin
van deze set bij Brezo/KBS Set-Up. Siemen Klaver zag reden om een time-out aan te
vragen bij een achterstand van 5-1. Ons basisniveau moest weer opgepakt worden en de
foutjes moesten eruit. De mannen gingen weer met goed vertrouwen het veld in en het
spel begon er weer verzorgd uit te zien. We pakten de punten terug en liepen ongeveer
gelijk op tot 14-14. De set werd netjes uitgespeeld en we trokken deze set naar ons toe
met een eindstand van 25-17.

Het besef was er dat we de wedstrijd al gewonnen hadden, maar we namen echter geen
genoegen met drie sets. Brezo/KBS Set-Up begon geconcentreerd en vol lef aan de vierde
set. Tijdens deze set moest nog een keer alles gegeven worden. Onze servicedruk nam
naarmate de wedstrijd vorderde steeds meer toe. Door een paar mooie serveseries van
onder andere Dave de Velde en Mark Flier lieten we zien dat wij de overhand hadden in
onze thuisbasis. Ook deze set werd de winst binnengehaald met een eindstand van 25-20.
Met een tevreden gevoel werd het veld verlaten en de kantine betreden. Eindelijk een 4-0
winst voelt goed, maar de komende week moeten we weer met de benen op de grond
worden gezet en moet er weer hard gewerkt worden tijdens de voorbereiding voor
volgende week, want dan staat er toch wel een echte kraker op het programma.
De mannen van Brezo-KBS Set-Up gaan dan de strijd aan in Kampen tegen Reflex in de
Reflexhal.
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