
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brezo/KBS Set Up boekt 
belangrijke overwinning. 

 
Leeuwarden, 28 maart – Brezo/KBS Set Up heeft zaterdag goede zaken gedaan en 
4 punt meegenomen uit Leeuwarden. Na een slechte eerste set vocht een gretig 
Set Up zich naar een knappe 3-1 overwinning. 
Waar Brezo/KBS Set Up de laatste weken telkens aan het kortste eind trok, leek het in de 
eerste set een zware middag te worden. Na een sterke serie van Leeuwarden en een slap 
begin van Set Up keken we al snel tegen een forse 12-3 achterstand aan. Het 
foutenpercentage lag veel te hoog en Leeuwarden speelde goed en maakte er dankbaar 
gebruik van. 25-11. 
Een ding was duidelijk: er moest wat te veranderen om de broodnodige punten binnen te 
slepen. De routiniers Erik Schilder en Rick de Vries werden gebracht en deden dit erg 
goed. Het foutenpercentage zakte geleidelijk en Breze/KBS Set Up kwam op voorsprong in 
de tweede set. Leeuwarden knokte zich terug en de teams aan elkaar gewaagd. 
Uiteindelijk trok Set Up na een spannend einde aan het langste eind. 29-31. 
De derde set begon Leeuwarden weer sterk en Brezo/KBS Set Up keek opnieuw tegen een 
achterstand aan. De frustratie nam toe, maar Set Up rechte de rug en ging weer beter 
spelen. De mannen uit Friesland gingen meer fouten maken en Set Up maakte hier 
dankbaar gebruik van en maakte de set knap af. 23-25. 
De vierde set waarin Leeuwarden geknakt moest worden nam Leeuwarden weer de leiding. 
Met een 18-12 achterstand liet Brezo/KBS Set Up zien over voldoende kwaliteiten te 
beschikken en bracht het Leeuwarden in de problemen. Het werd weer gelijk en het werd 
een bloedstollend einde waar Set Up dit keer de gelukkige was en de wedstrijd knap 
afmaakte. 27-29. 
De belangrijke 4 punten zijn binnen en de opluchting was groot. Helemaal toen werd 
gezien dat een aantal directe concurrenten ook belangrijke punten hebben gepakt. Tussen 
plek 8 en 12 zit nu nog een verschil van 2 punten en deze 5 teams gaan vechten voor plek 
8 en 9 om directe handhaving te garanderen. 
 
Met nog 2 wedstrijden te gaan is het extreem spannend onderin de 2e divisie. 
11 april neemt Brezo/KBS Set Up het op tegen concurrent Side-Out om 19:00 in de 
Oosterholthoeve.  
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