
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brezo/KBS Set Up heeft 

makkelijke avond. 
 

IJsselmuiden 9 april - De eerste wedstrijd van Brezo/KBS Set Up tegen Garage 
Popma/D.B.S. dit seizoen verliep niet zoals het had gemoeten. Anderhalve week 
later kon Set Up het opnieuw proberen in de “Oosterholthoeve” en dit 
resulteerde in een dikke 4-0 winst! 
 
Het is zaterdag 9 April en de wedstrijd tegen D.B.S. Balk stond op het programma. Omdat 
we anderhalve week terug ook tegen hen hebben gespeeld wisten we nog goed hoe dit 
team speelde. Dit heeft de hele wedstrijd door goed in ons voordeel gewerkt. Ondanks dat 
lieten we het in de eerste set in het begin goed afweten. D.B.S. kwam op een voorsprong 
van 4-7. We hadden door dat we hard aan de bak moesten en er volgden lange rally’s 
deze eerste set. Bijna elke keer trok Set Up zelf aan het lange eind. Deze set werd zeer 
netjes uitgespeeld en resulteerde in 25-17 voor Set Up. 
 
De tweede set hebben we dit sterke spel zeer goed door weten te zetten. D.B.S. Werd 
direct bij de keel gegrepen en dit hebben we niet meer losgelaten. Zo was het ook 
makkelijk spel voor ons en hebben we mede door goed uitspelen van rally’s een setstand 
neergezet van 25-11. 
 
Om ervoor te zorgen dat het niet weer verliep als de vorige wedstrijd tegen D.B.S. 
moesten we dit goede spel volhouden. Dit werd netjes gedaan door Set Up. Veel kansen 
die we kregen maakten we af. Deze set resulteerde in 25-18. 
 
De vierde set hebben we dit spel goed doorgezet. Het blok werd nog steeds goed gezet en 
D.B.S. had geen schijn van kans in de “Oosterholthoeve”. Deze set werd binnengesleept 
met een eindstand van 25-15. 
 
Al met al een makkelijke wedstrijd voor Set Up. Een mooie winst met de volle punten. 
Doordat C.S.V. afgelopen vrijdagavond met 1-3 verloren heeft van V.V.H. staan we nu nog 
maar 4 punten achter de nummer 2 C.S.V.. Dat belooft dat de volgende wedstrijden nog 
spannen worden. Zaterdag 16 april spelen we om 19:00 tegen Vovem in Emmeloord. 
 
 
 

Harald van Dieren 


