
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brezo/KBS Set Up verliest 

in Hardenberg. 
 

Hardenberg 31 januari - Vandaag reisde Set Up af naar Hardenberg.  
De thuiswedstrijd tegen de mannen uit Hardenberg werd gewonnen met 3-1, 
dus we wisten dat er vandaag zeker kansen lagen om punten te pakken.  
 
De wedstrijd werd niet scherp gestart. Het spel van de mannen zag er niet verzorgd uit. 
Passend werden de nodige fouten gemaakt en aanvallend werden er te veel directe fouten 
gemaakt. Kangeroe had het makkelijk deze set. Ze hoefden weinig te doen om de punten 
te verzamelen door de vele fouten die aan de kant van Set Up gemaakt werden. Zelfs de 
nodige time-outs van coach Siemen Klaver hadden geen impact op verbetering deze set. 
De set werd daarom ook makkelijk weggegeven met een stand van 25-17. 
 
De tweede set werd goed gestart. Wilden we vandaag nog punten pakken, dan wisten we 
dat we ons spel moesten verbeteren. De set begon gelijk met een 4-0 voorsprong en dit 
zorgde ervoor dat de mannen uit IJsselmuiden de Hardenbergers deze set elke keer een 
stap voor bleven. Tot aan het eind van de set toen de mannen van Kangeroe goed terug 
kwamen. De passing was op orde in deze set en de nodige ballen werden gescoord. Deze 
set trok Set Up naar zich toe met een eindstand van 25-23. 
 
Ondanks dat het spel van Set Up in de tweede set redelijk verzorgd was, begon de derde 
set precies hetzelfde als de eerste set. Vanaf het begin werd al tegen een achterstand 
aangekeken. Toch wist Set Up nog terug te komen tot een stand van 8-7, daarna werden 
er weer veel persoonlijke fouten gemaakt en de rest van de set werd constant achter de 
feiten aan gelopen.  Door onder andere de blessure van Kees en de afwezigheid van Bjorn 
had Siemen Klaver weinig wisselmogelijkheden. Set Up wist de motor deze set niet meer 
draaiende te krijgen en verloor deze set met 25-20. 
 
De vierde set werd redelijk 
gestart. De passing was ook 
deze set eigenlijk prima 
onder controle. Aanvallend 
lieten we het vandaag 
liggen. Door de vele fouten 
en door het degelijke blok 
van Kangeroe hadden de 
mannen moeite om de 
nodige ballen te scoren. Rick 
de Vries werd erin gebracht 
en spelverdeler Rick Vahl 
werd terug gewisseld. Het 
mocht echter niet baten en 
ook deze set ging naar de 
mannen uit Hardenberg, met 
een eindstand van 25-19. 
 
Jammer genoeg weer negatieve cijfers voor de mannen uit IJsselmuiden. 
De eerstvolgende wedstrijd wordt pas 21 februari thuis tegen Reflex gespeeld. 
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