
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Vierde competitiewinst op rij 

voor Brezo/KBS Set Up. 
 
Zaterdag 7 November - Brezo/KBS Set Up haalt voor het eerst in het seizoen de vijf 
punten binnen. Na een wedstrijd van dik anderhalf uur was de winst behaald in 
de Oosterholthoeve in IJsselmuiden. 
Na een 1-3 winst op Bas Autowas/V H1 was het deze wedstrijd tegen de Turfstekers uit 
Drachten de bedoeling om de goede lijn door te zetten. Voor de wedstrijd stonden wij op 
een vijfde plek en de Turfstekers stonden op de tiende plek. 
  
Ondanks het verschil in de ranglijst moesten we ze niet onderschatten en de wedstrijd 
sterk beginnen. Dit lieten we in het begin afweten. Hoe we ook ons best deden, we 
kwamen er niet helemaal uit. De passing lag redelijk, maar aanvallend waren we niet 
sterk. Ondanks het feit dat we niet helemaal in de wedstrijd kwamen hebben we deze set 
binnen gehaald met 25-23. 
 
De tweede set begonnen we weer met goede moed, totdat we in het veld stonden. Het 
patroon van de eerste set zette door en dat was in het voordeel van de Turfstekers. We 
begonnen deze set zeer slecht. Na flink wat tegenpunten gooiden we het roer totaal om en 
kwamen we aanvallend door het blok heen. Er werd inzet getoond en we speelden ons 
spelletje netjes uit. We hebben deze vastberadenheid de rest van de set goed vast kunnen 
houden en zo eindigden we deze set dan ook met 25-15. 
 
De derde set werd nog spannend. Het spelletje werd weer zoals de eerste set en er werd 
nog steeds geen topvolleybal gespeeld. Toen we met 23-24 achter stonden vroeg onze 
Coach Hans Bruins een time-out aan. We werden weer op scherp gezet en gingen met de 
benodigde rust terug het veld in. We scoorden snel drie punten achter elkaar en haalden 
deze set binnen met 26-24. 
 
De vierde set was Brezo/KBS Set Up duidelijk de sterkere ploeg. De tegenstander had er 
naar ons idee geen plezier meer van. Deze set werd dan ook gewonnen met 25-20. 
 
Uiteindelijk hebben we 
geen topvolleybal 
gespeeld, maar op de 
punten waar het nodig 
was hebben wij 
duidelijk laten zien dat 
wij de betere ploeg 
waren. Dit is terug te 
zien in de vijf punten 
die we behaald 
hebben. Aankomende 
vrijdag spelen we 
tegen C.S.V. H1. 
Momenteel is dit de 
koploper dus het 
belooft een spannende 
wedstrijd te worden. 
 

Harald van Dieren 


