
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brezo/KBS Set Up start 2017 
met 1 punt in Heerenveen. 

 

Heerenveen 6 januari - Nadat iedereen zijn buikjes vol had gegeten met kerst en 

oud en nieuw moesten de mannen uit IJsselmuiden vandaag weer aan de bak. 

We mochten de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar spelen in Heerenveen. Hier 

moesten we de koploperspositie verdedigen tegen HeVoC ’89 HS1. Deze club 

speelt haar thuiswedstrijden op de vrijdag in plaats van op de zaterdag. 

 

De eerste set begon erg moeizaam. Al snel keken de mannen uit IJsselmuiden tegen een 

achterstand aan waarna ze de rest van de set achter de feiten moesten aanlopen. Oorzaak 

hiervan was dat er niet voldoende service druk werd gelegd bij de tegenstander en er een 

zwakke pass lag.  Hierdoor konden HeVoC hun eigen spel spelen waarin Set Up het 

onderspit moest delven. Deze set werd dan ook verloren met 25-20. 

 

In het begin van de tweede set was er weinig verandering vergeleken met de hiervoor 

gespeelde set. Weer werd er al snel tegen een achterstand aangekeken. Hans Bruins zag 

zich hierdoor gedwongen om drie wissels tegelijk aan te vragen. De oude garde moest 

plaats maken voor het aanstormende talent. Na deze wanhoopspoging werd het spel van 

de IJsselmuidenaren wel iets beter maar de achterstand was al te groot om het gelijk te 

trekken. Ook miste de beleving aan de kant van Set Up. De set werd verloren met 

dezelfde stand als de vorige. 25-20. 

 

In het begin van de derde set begon Set Up beter 

te spelen. De twee ploegen gingen gelijk op. Bij een 

stand van 9-9 maakte de scheidsrechter echter een 

fout in het voordeel van HeVoC. Hierom ontstond 

enige commotie waarin Arjen Kaspers een gele 

kaart kreeg. Hierna konden de mannen uit 

IJsselmuiden zich niet opnieuw in de wedstrijd 

werken en werd de set verloren met 25-16. Arjen 

nam in deze zet geen genoegen met alleen een gele 

kaart. Daarom wist hij ook nog een rode kaart te 

bemachtigen. Hiermee komt de teller voor hem op 

drie wedstrijden waarin hij een kaart als beloning 

kreeg. Nog even doorsparen voor dat kwartet dus.  

 

De vierde set verliep niet anders als de vorigen op 

één ding na. Er werd in deze set iets meer met lef 

geserveerd wat resulteerde in twee service series. 

Dankzij deze series wisten de IJsselmuidenaren de 

laatste set naar hun toe te trekken. Deze werd 

gewonnen met 25-22. 

 

De volgende wedstrijd is 14 januari tegen Steevast 

HS1 in Steenwijk. Hopelijk zijn de IJsselmuidenaren 

hier wel in staat om de overwinning mee naar huis 

te nemen. 

 

 Marien Alberts 


