
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ziek Brezo/KBS Set Up 

bezorgt Leevoc toch koorts. 
 

Leeuwarden 30 januari - Na een (gewonnen) doordeweekse bekermatch in 
Nieuwleusen mocht Brezo/KBS Set Up het deze keer opnemen tegen en in Leevoc 
Leeuwarden. Dankzij een lichtelijk verkeerde tijdsinschatting van sommige van 
de Set-Up spelers waren we anderhalf uur te vroeg aanwezig, tijd genoeg om ons 
professioneel voor te bereiden. 
 
Het begin van de wedstrijd begon veelbelovend. De tegenstand kon onze pass niet in 
verlegenheid brengen en we toonden onze kwaliteit in het aanvallende compartiment met 
een speciale vermelding voor Björn “waarom diep slaan als de 3 meter ook vrij is?”. Na 
een kleine dip aan het einde van de set haalden we deze binnen met 20-25. 
 
Set 2 was een meer opgaande set. Maar een opslagserie met een paar mooie blokkeringen 
zorgden voor de afscheiding op het einde. 19-25 voor de jongens van Set-Up. 
Set 3 verliep gelijk tot 20-20 maar dan werd er pijnlijk duidelijk dat sommige van Set-Up 
helemaal niet fit waren. Fysiek werd er onderdoor gegaan met als gevolg 3 directe fouten 
en de set ging naar de thuisploeg. 25-22 
 
Set 4 was een set om snel te vergeten. Er werden heel veel directe en individuele fouten 
gemaakt. Een kleine heropflakkering op het einde van de set ten spijt verloren we deze 
kansloos met 25-20.  
 
Na bijna 2 uur volleybal moest er nog een 5e set bij. Dit met 2 passer/lopers die al na 2 
sets helemaal dood zaten en een libero die terug veel last had van zijn blessure. De laatste 
set begon net zoals set 4 was begonnen, de thuisploeg zette Set-Up onder druk en Set-Up 
bleef meer fouten maken dan punten. Bij de kering stond het 8-4 in het voordeel van de 
thuisploeg. Set-Up gaf nog niet helemaal op en knokte zich op karakter terug in de set. Bij 
een 10-12 stand werd er een belangrijk punt gemaakt door onze jongens waar door het 
verschil terugkwam op 1 punt. Die stand zorgde voor een boost bij de jongens en we 
gingen op en over de thuisploeg met als resultaat winst in de 5e set! 17-19 
 
Na een lange en vermoeiende wedstrijd keerden we toch met een positief gevoel 
huiswaarts. Het positieve van deze wedstrijd onthouden en zo verder naar de volgende 
wedstrijd. Zaterdag 06/02 spelen we thuis tegen Bas Autowas, supporters op post! 
 
 

Koen Merckx 


