
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brezo/KBS Set Up nieuwe koploper. 
 

IJsselmuiden 26 november - Vandaag stond er een spannende wedstrijd op het 

programma voor de heren van Brezo/KBS Set Up. Er moest worden gespeeld 

tegen de nummer 2 VCO58 HS1 een echte kraker dus. De winnaar van deze 

wedstrijd zou de koploper worden dus er stond flink wat op het spel. 

Nadat we in de kleedkamer hadden afgesproken dat we er vol voor zouden gaan. En voor 

elke bal keihard zouden knokken begon de wedstrijd. Het ging gelijk op en het was een 

spannende set. In het begin waren we nog niet helemaal scherp en zat het dak soms een 

beetje in de weg. Maar uiteindelijk trok BREZO/KBS Setup toch aan het langste eind door 

de set 25-23 te winnen. 

In de 2e set hadden we ook door dat het niet helemaal lekker liep bij de tegenpartij en 

daar hebben we dan ook goed gebruik van gemaakt. Met een goeie service en een goeie 

verdediging wonnen we de set vrij eenvoudig met 25-14. 

De 3e set was een belangrijke want dat was hun laatste kans om nog wat van de wedstrijd 

te maken. Gelukkig bleven we scherp en konden we ons goeie spel voortzetten. Door een 

goeie service konden hun niet in het spelletje komen en wonnen we uiteindelijk ook deze 

set met 25-17. 

De laatste set was weer een spannende set. Omdat we al 3-0 voor stonden was de 

scherpte er een beetje uit. Maar gelukkig werd dit op tijd hersteld en vervolgende we de 

set met goed spel. De laatste puntjes waren toch weer spannend omdat we onze kansen 

niet afmaakten. Maar uiteindelijk hebben we de set er uitgesleept met 28-26. 

Een hele mooie 4-0 overwinning dus en het was ook dik verdiend. We staan nu 1e in de 

competitie en dat gaan we proberen zo lang mogelijk vol te houden. Aankomende 

zaterdag 3 december hebben we onze volgende wedstrijd tegen Vovem’90 de nummer 5 in 

de competitie. Dus het wordt weer een spannende pot. 
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