
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brezo/KBS Set Up gunt 
Vovem’90 geen punt. 

 

IJsselmuiden 3 december - Vandaag stond er weer een thuis wedstrijd op het 

programma. Vorige week werd er gewonnen van Leeuwarden met maar liefst 4-0 

en ook nog eens van de koploper. Door deze overwinningen staan wij boven aan 

en dat hopen wij vast te houden. Vandaag spelen we tegen een bekende 

tegenstander Vovem’90 uit Emmeloord. 

 

De eerste set begonnen wij afwachtend. Na een aantal punten kwam het plezier in de 

ploeg en liep alles weer op rolletjes. Elke site out werd gescoord of moeilijk weg gelegd 

zodat de tegenstander er niet lekker door kwam. Verdedigend pakten we veel ballen. Onze 

servers waren moeilijk te pasen waardoor de tegenstander de midden niet kon bereiken. 

Deze set werd ook verdiend gewonnen. 25-18 

 

Tweede set begonnen we goed. Elke keer was er veel plezier aan onze kant. Er werd weer 

goed servers druk gelegd waar de tegenstander geen antwoord op had. Onze pass lag 

goed waardoor Matthias het spelletje goed kon verdelen. Deze set wonnen we ook weer. 

25-19 

 

De derde set was een belangrijke set voor onze overwinning. We begonnen ijzer sterk. De 

tegenstander Vovem’90 lukte niet veel en passend waren ze slecht, waardoor ze niet volop 

konden aanvallen. Ook in deze set was er volop fanatisme, waardoor er een lekker sfeertje 

was. Deze set wonnen we ook dik. 25-20 

 

De overwinning was een feit, maar de volle punten wilden we ook hebben. De laatste set 

begonnen we niet goed. Er zat geen beleving meer in en aanvallend was het slecht. Mark 

Flier oud eredivisie speler was even de lijnen vergeten van het veld. Maar al snel wist hij 

dat het veld 9 meter lang is en ramde hij de ballen weer keurig binnen de lijnen. Na een 

aantal punten stonden we als team toch weer op en knokten we ons terug in de set. 

Ondanks dat we gelijk op liepen wonnen wij toch ook deze set. 27-25 

 

Door deze 4-0 

overwinning blijven 

we op de eerste 

plek staan. We 

hebben verdiend 

gewonnen vandaag. 

Het was een mooie 

wedstrijd met veel 

sfeer en fanatisme.  

Aankomende 

zaterdag spelen we 

de uitwedstrijd in en 

tegen Meppel. 
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