
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Winst voor Brezo/KBS Set Up 

thuis tegen VC Sneek H2. 
 

IJsselmuiden 3 oktober 
Brezo/KBS Set Up heeft afgelopen zaterdag op het nippertje winst behaald in de 
Oosterholthoeve. Set Up won met 3-2 van VC Sneek heren 2.  
 
Sneek staat nu tweede op de ranglijst met 9 punten en de jongens uit IJsselmuiden 
zevende met 4 punten. Na een slechte opening van het seizoen vorige week was het 
prettig voor Set Up om deze wedstijd met groene cijfers af te sluiten.  
 
Brezo/KBS Set Up was dit keer niet compleet, passer-loper Kees ten Brinke is nog niet 
volledig hersteld van een knie en schouderblessure.  
 
Tijdens de eerste set leek het even of Set Up niet goed in de wedstijd kon komen, al snel 
stonden ze op een 6-0 achterstand, het was meteen duidelijk dat het een stroeve wedstijd 
zou gaan worden. Maar voornamelijk door veel fouten van de mannen van Sneek werd de 
set toch gewonnen door Set Up met 25-19 
 
Sneek liet het hier duidelijk niet bij zitten en zorgde voor wat meer organisatie in hun 
eigen spelletje. Ondanks dat de passjes goed aan het net gebracht werden, maakte Set Up 
het zichzelf te moeilijk door aanvallend teveel directe fouten te maken. Mede daardoor en 
door teveel opslagfouten ging deze set verloren met 21-25. 
 
Na de tegenslag in 
de tweede set leek 
het of de jongens 
van Set Up de hele 
wedstijd al als 
verloren hadden 
opgeschreven. Toch 
waren de directe 
aanvalsfouten 
minder en werd er 
meer druk gelegd 
met de opslag. 
Helaas ging deze set 
alsnog net verloren 
met 21-25. 
 
Sneek rook in de vierde set een overwinning maar de jongens van Set Up lieten het er niet 
bij zitten en pakten de draad weer op. Door meer rust in het spelletje te brengen en de 
individuele fouten te beperken door minder risico te nemen had Set Up de overhand in 
deze set en won met 25-15. Nu was het gedaan met de mannen van Sneek, het was 
duidelijk dat ze geen energie meer over hadden om een overwinning te behalen in de 
laatste set. De jonge jongens van Brezo/KBS Set Up daarentegen pakten de kans en 
sleepten deze laatste set binnen met 15-10. Hierdoor werd de wedstijd afgesloten met een 
bescheiden 3-2 
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