
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Toch winst voor Brezo/KBS Set Up 
in de “Oosterholthoeve”. 

 
IJsselmuiden 5 november – Na een nederlaag opgelopen te hebben in Emmen 

moesten we het vandaag opnemen tegen HeVoC ’89 HS1. Na een hele dag 

zaalwacht te hebben gehad waren we klaar voor onze eigen wedstrijd. 

 

De eerste set begonnen we met een redelijk spel. Niks ging zeer goed, maar toch wisten 

we nog goed bij te blijven. Vooral aanvallend lieten we het afweten. De goede Sets die 

kwamen werden niet in één keer gescoord. HeVoC ’89 verdedigde goed en dit werkte in 

ons nadeel. Na gelijk opgelopen te hebben trokken we op het laatst toch aan het langste 

eind. De eerste set werd binnengehaald met 25-22. 

 

We wisten dat als we de tweede set ook binnen wilden halen dat er iets moest gaan 

veranderen. Iedereen moest scherper gaan spelen. Dit wilde niet lukken, de tweede set 

werd een herhaling van de eerste set. Hier zag je dan ook dat HeVoC ’89 het spelletje wat 

beter oppakte. Daarom werd het nog moeilijker voor ons. We bleven werken met z’n allen 

ondanks dat het niet lekker liep. Jammer genoeg pakte HeVoC ‘89 deze set wel met 24-

26. 

 

Door het verlies van de tweede set was iedereen even het spoor bijster. We speelden niet 

meer vanuit onze afspraken en hierdoor verliep de communicatie niet zo goed meer. Een 

slechte set, verloren met 21-25. 

 

De derde set wilde iedereen gauw vergeten. We waren vastbesloten om toch een vijfsetter 

ervan te maken. Met deze instelling zijn we het veld ingegaan. Er werd weer meer vanuit 

afspraken gespeeld en mede door een paar mooi gescoorde ballen van onze middenman 

Marien Alberts zat het spel er meer in deze set. Dit is lekker doorgezet de hele set en 

zodoende is deze ook binnengehaald met 25-22. 

 

 

We waren vastberaden om de 

vijfde set binnen te halen. Het 

laatste beetje energie gooiden 

we in het spel. We begonnen 

direct met een lekkere 

voorsprong en hebben deze niet 

meer weggegeven. De laatste 

set was de tegenstander dan 

ook nergens meer en is deze 

gewonnen met 15-8. 

 

 

 

Al met al zijn we blij dat we toch de winst hebben gepakt en het groene blokje weer op de 

site hebben staan. Zaterdag 12 november spelen we tegen S.V.I. HS 1 in de 

Oosterholthoeve, we zien jullie dan! 
 

 

 
Harald van Dieren 


