1 punt voor Brezo/KBS Set Up
in streekderby.
Kampen 15 november - Afgelopen zaterdag speelden de mannen van Brezo/KBS Set Up
tegen Reflex. Het beloofde een spannende pot te worden mede door het feit dat er altijd
een hevige rivaliteit heerst tussen de twee verenigingen.
Set Up moest het doen zonder de hulp van Bjorn Holtland die i.v.m. zaken in het buitenland zat.
Hierdoor werd de ploeg versterkt door Rick de Vries en Joël Klooster.
De eerste set begonnen de heren sterk. Er was veel enthousiasme en dat zorgde voor een sfeer
zoals die hoort te zijn bij een derby. Toch liet Set Up steeds meer steken vallen en kon het vooral
niet voor elkaar krijgen om een fatsoenlijke servedruk op te leggen. Hierdoor kon Reflex doen wat ze
wilden en trokken zo langzamerhand de set naar hun toe. De set werd met een stand van 25-22
verloren aan de kampenaren.
De tweede set ging verder zoals de eerste set was geëindigd. Set Up kan het niet voor elkaar krijgen
om de basis handelingen goed te verrichten en hier maakte reflex dankbaar gebruik van. Deze set
eindigde in 25-18 in het voordeel van Reflex.
De derde set was verreweg de slechtste set van Set Up die avond. Het geloof was er niet meer en
het leek wel alsof de mannen uit IJsselmuiden niet meer durfden. De set werd verloren met 25 tegen
17.
De vierde set kwam er mede dankzij een paar wissels weer wat energie in het spel van Set Up. Het
liep een tijdje gelijk op maar mede dankzij een paar goede ballen van Rick de Vries en Dave de
Velde kon Set Up toch nog een set mee pakken. Met een 25-27 stand wist Set Up toch nog een setje
te pakken.
Al met al een zeer matige wedstrijd van Brezo/KBS Set Up. Het team heeft niet het verzorgde spel
laten zien wat nodig was om Reflex te verslaan.
Volgende week mogen de heren aantreden tegen Donitas in Groningen. Donitas staat laatste op de
ranglijst en dus zal daar een overwinning wel op zijn plek zijn.
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