
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brezo/KBS Set Up wint 

ook van Rouveen. 
 
Rouveen 6 oktober 
Brezo/KBS Set Up heeft dinsdag in de derde competitie wedstrijd gewonnen van 
Rouveen met 3-2. In een lange wedstrijd trok het wisselvallige Brezo/KBS Set Up 
aan het langste eind. 
De vorige wedstrijden startte Brezo/KBS Set Up de wedstrijd steeds met een behoorlijke 
achterstand maar dit kon nu voorkomen worden. 
Gedurende de hele set konden de mannen uit IJsselmuiden een kleine voorsprong houden. 
Door een aantal eigen fouten en een aantal goede opslagen van Rouveen werd het nog wel 
even spannend, maar Brezo/KBS Set Up won met 23-25. 
 
De tweede set begon Brezo/KBS Set Up weer sterk en nam een voorsprong. Rouveen wist 
dat het meer zou moeten brengen en dat gebeurde. De rollen werden omgedraaid en 
Rouveen pakte een kleine voorsprong. Met een stand van 21-18 voor Rouveen gingen Joel 
Hofstede en Harald van Dieren samen voor een korte bal. Ze knalden tegen elkaar en 
moesten beiden met lichte verwondingen aan het hoofd het veld verlaten en naar de 
huisartsenpost. Na een onderbreking van 10 minuten ging Brezo/KBS Set Up verder met 
de ingevallen Koen Merckx en Marien Alberts. De achterstand kon niet meer rechtgezet 
worden en er werd met 25-19 verloren. 
 
De derde set startte Brezo/KBS Set 
Up weer goed en werd de draad 
weer opgepakt. Er werd al snel 
tegen een knappe voorsprong 
aangekeken. Aan het einde van de 
set werden er meer fouten gemaakt 
en werd het nog spannend, maar 
Brezo/KBS Set Up won nipt met 23-
25.  
 
In de vierde set kwam de 
wisselvalligheid weer boven en 
kwam Brezo/KBS Set Up al snel op 
een achterstand. Het 
foutenpercentage lag te hoog en dit 
werd niet meer veranderd. 25-17. 
 
In de vijfde en beslissende set pakte Brezo/KBS Set Up het weer op, nadat coacht Hans 
Bruins zijn mannen weer met frisse moed het veld had ingestuurd. Er werd een mooie 
voorsprong gepakt en met een stand van 14-11 stond Brezo/KBS Set Up klaar om de set 
af te maken. Na een foute pass en een ingeslagen bal van Marien Alberts die door de 
arbitrage als uit werd beschouwd maakte Brezo/KBS Set Up het alsnog af: 13-15. De 
wedstrijd werd nipt met 3-2 gewonnen, maar er had meer in gezeten. De wisselvalligheid 
heeft het jonge Brezo/KBS Set Up punten gekost. De mannen uit IJsselmuiden hebben tijd 
om hieraan te werken, want de volgende competitiewedstrijd is 31 oktober. Dan wordt er 
gespeeld in Westenholte tegen Bas/Autowas. 
 
Donderdag 15 oktober is de eerste ronde van de beker. Er wordt dan in Ommen gespeeld 
tegen Volco. 

Dave de Velde 


