
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brezo/KBS Set Up raakt 
koppositie kwijt. 

 

Leeuwarden 28 januari - Op zaterdagavond stond de wedstrijd tegen Leeuwarden 

H1 op het programma. Een wedstrijd tussen de nummer 1 en 2 was vandaag 

gepland. De winnaar uit deze wedstrijd zou de koppositie innemen. Vol goede 

moet reisden de mannen af naar Leeuwarden waar op tijd gestart werd met de 

warming-up. 

Brezo/KBS Set Up ging richting Leeuwarden met acht spelers. Nadat de ploeg van Hans 

Bruins afgelopen donderdag met een grote selectie getraind hadden, bleven er toch maar 

acht spelers over. Verschillende aanvullende spelers uit het tweede konden niet mee 

doordat zij zelf moesten spelen. Mark Flier was afwezig door werk in het buitenland. Het 

verschil in de gemiddelde leeftijd tussen beide teams zou zo een jaar of 25 kunnen zijn. In 

de beginfase van de wedstrijd begonnen de mannen van Set Up met een lichte 

voorsprong. De set werd sterk begonnen, maar stortte als een kaartenhuis in elkaar. Die 

voorsprong was al snel weggewerkt door de mannen uit Leeuwarden. Set Up wist zich niet 

staande te houden en kreeg deze set aan de broek met een eindstand van 25-13 voor 

Leeuwarden.  

 

Ondanks het verlies van de eerste set wisten de mannen van Set Up 

de draad weer op te pakken en speelde deze set uit met winst voor 

eigen kant. De foutenlast was veel lager dan de eerste set en de 

mentaliteit leek compleet veranderd. 27-25 winst. 

 

De tweede set werd goed afgesloten en het leek de goede kant op te 

gaan. Ook deze set werd net zoals de eerste set niet slecht gestart, 

maar op een gegeven moment slopen er verschillende fouten in bij 

de IJsselmuidenaren. De mannen kregen het niet voor elkaar om 

langer dan drie of vier punten in hun serie te blijven. Er werd dan 

onnodig een fout gemaakt, waardoor wij zelf het probleem oplosten 

voor de tegenstander. Ondanks de goede serve series van Joël 

Klooster die vrijwel de hele wedstrijd goed uit de verf kwam tijdens 

de wissels voor de serve van Harald van Dieren en Rick de Vries 

mocht geen verschil maken voor een setwinst deze derde set. Dit 

resulteerde in 25-18 voor de mannen uit Leeuwarden. 

 

De vierde set was vergelijkbaar met de eerste en de derde set. De foutenlast was hoger 

dan aan de kant van Leeuwarden. We zaten deze wedstrijd niet in ons ritme en wij 

kwamen tekort in deze wedstrijd tegen Leeuwarden, waarin toch genoeg routiniers 

meedraaiden. Het verschil in leeftijd was groot, maar ook het verschil in lengte aan het net 

heeft het verschil gemaakt. Middenmannen Harald van Dieren en Marien Alberts kregen 

met regelmaat de bal terug op hun voeten doordat het blok potdicht zat op de midden 

positie. Een terechte winst voor Leeuwarden Heren 1 die nu de koppositie pakken in de 

Heren Derde divisie B. 

 

3-1 verlies staat uiteindelijk op het scorebord. Volgende week spelen wij weer thuis. Dan 

staat de wedstrijd tegen Emmen Heren 1 op het programma. Dit beloofd een mooie 

wedstrijd te worden tegen de nummer drie doordat Set Up in de eerst seizoenshelft 4-0 

aan de broek heeft gehad in de uitwedstrijd tegen Emmen. Tot dan! 
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