
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Brezo/KBS Set Up bekert verder. 
 
Ommen 15 oktober 
Voor de eerste wedstrijd in de beker moest Brezo/KBS Set Up dit jaar naar 
Ommen. Hier moesten ze het opnemen tegen Volco heren 1. Ondanks dat dit 
team promotie klasse speelt was het voor de IJsselmuidenaren niet een geheel 
onbekend team. In de voorbereiding zijn ze elkaar namelijk al een keer tegen 
gekomen in een toernooi.  
 
De eerste set begon Set Up scherp. Mede dankzij een goede pass kon er gevarieerd 
gespeeld worden. Een tweemans blok was meestal niet aanwezig bij de mannen uit 
Ommen zodat er vrij aangevallen kon worden. Dankzij de goede pass kon er ook veel 
eerste tempo gespeeld worden wat veel punten opleverde. Deze set trok Set Up dan ook 
naar zich toe met 25-15. 
 
De tweede set begonnen de mannen uit IJsselmuiden ook goed. Al snel kwamen ze weer 
op voorsprong. Toch zakte het spel van Set Up halverwege de set in. Er werden wat meer 
persoonlijke fouten gemaakt en de pass bleef hangen. Hierdoor werd er nu wel tegen een 
blok aangekeken en kwamen de IJsselmuidenaren moeilijker tot scoren. Na een time-out 
herpakte Set Up zich weer maar was de voorsprong weg. Deze set werd uiteindelijk toch 
nog knap gewonnen met 25-20. 
 
De derde set begon rommelig. Set Up had niet meer de focus waarmee ze de wedstrijd 
begonnen waren. Hierdoor lieten ze de tegenstander in hun spel komen en maakten ze het 
zichzelf onnodig moeilijk. Daardoor ging het geruime tijd gelijk op. Aan het eind van de set 
wisten de IJsselmuidenaren toch aan het langste eind te trekken en wonnen ze met 25-23.  
 
Door de 3-0 winst plaatst Brezo/KBS Set Up zich voor de volgende ronde. Tegen wie deze 
wedstrijd gespeeld gaat worden en wanneer is nog niet bekend. 
  
Zaterdag 31 oktober spelen we onze volgende competitie wedstrijd weer tegen de mannen 
van BasAutowas. Deze wedstrijd zal in Zwolle gespeeld worden. 
 
 

Marien Alberts 


