
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brezo/KBS Set Up wint 
'verplicht nummertje' bij Steevast. 

 

Steenwijk 14 januari - Na een dikke tegenvaller gehad te hebben vorige week stond 

vandaag de nummer laatste op het programma. De vijf punten moesten mee naar 

huis. Dit team heeft een grote geschiedenis met de club Set Up dus het beloofde 

een leuke wedstrijd te worden. 

Het eerste gedeelte van de eerste set kan beter gauw vergeten worden. Er werd namelijk 

slecht gestart. Iedereen maakte een fout waar mogelijk, maar dit sloeg gauw om toen de 

tweede scheidsrechter tot twee keer toe een fout maakte. Dit zorgde voor onrust bij de 

tegenstander en wij pakten ons spel op. Het werd een mooie set iedereen begon zijn taken 

beter uit te voeren. Nog geen topspel, maar wel een mooie setwinst van 17-25. 

 

De tweede set was ook nog steeds niet het niveau wat zou moeten. Toch was de 

servicedruk voldoende en werd er ongelooflijk veel geblokkeerd. Dit zorgde ervoor dat de 

tegenstander niet meer hun spelletje kon spelen. Wat ook een zeer eigenaardig spelletjes 

was. Een voorspelende middenman mee laten passen en daarna ook nog eens laten 

aanvallen, beetje apart. Al met al werd de tweede set ook binnengehaald met een goede 

score van 16-25. 

 

De derde set gebeurde er iets aparts. Of het nou lag aan de spontane supportersclub van 

Set Up die binnen kwam lopen of dat het gewoon het goede spel van Brezo/KBS Set Up 

was weten we niet. Er werd in ieder geval een strak spel gespeeld en weer veel 

geblokkeerd. De tegenstander was volledig opgesloten en kon niks meer. Vandaar een 

setstand van 9-25. 

 

De vierde set leek een herhaling van de 

tweede en derde set en mede door een 

goed blok werd deze set ook makkelijk 

binnengesleept. Op een stand van 16-24 

was het matchpoint voor Set Up. Met 

Set Up aan de service moest dit de 

laatste bal worden die gespeeld werd. 

Toch werd de serveerder, die altijd 

binnen de 8 seconden serveert, nog 

even afgefloten worden 4 seconden na 

het fluitje van de scheidsrechter. Waar 

dit vandaan kwam vroegen meerderen 

zich af. Al met al wel een setwinst van 

17-25. 

 

De vijf punten zijn weer mee naar huis 

genomen en dit zorgt ervoor dat we nog 

steeds bovenaan staan. Aanstaande 

zaterdag spelen we tegen VCO58 HS2. 

Dit is een thuiswedstrijd dus tot dan! 

Harald van Dieren 


