
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Brezo/KBS Set Up wint met 

ruime cijfers van Meppel. 
 

IJsselmuiden 1 april - Met nog drie wedstrijden te gaan stond deze zaterdag de 

wedstrijd tegen van Dorsten Makelaars/MAZ H1 uit Meppel op het programma. De 

uitwedstrijd tegen Meppel in de eerste seizoenshelft werd met 4-0 gewonnen door 

de IJsselmuidenaren. Hans Bruins was voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk dat 

hier gewoon weer een 4-0 winst neergezet moest worden. Set Up die in eigen hal 

nog geen wedstrijd verloren heeft dit seizoen begon met veel zelfvertrouwen aan 

deze wedstrijd. Hans Bruins had weer een genoeg spelers opgetrommeld voor 

deze thuiswedstrijd. Mark Flier die een tijd afwezig was door werk sloot zich weer 

aan. Ook werd het eerste deze wedstrijd versterkt door Jonathan Eikelenboom en 

Louren Nentjes vanuit Heren 2. Rick de Vries zien we dit seizoen niet meer terug 

op het veld door een blijvende knieblessure.  

 

De eerste set werd gestart met een 2-0 voorsprong die al snel weggeven werd door een 6-2 

achterstand door slordig spel aan de kant van IJsselmuidenaren. Toch wist Set Up deze set 

makkelijk om te draaien en werd er totaal geen weerstand geboden vanaf de kant van 

Meppel. Set Up die eigenlijk de hele wedstrijd door verdedigend erg sterk was sleepte de 

eerste set binnen met als eindstand 25-14. 

 

De tweede set werd ook met een lichte achterstand begonnen, maar 

ook deze was zo weer weggewerkt. De mannen uit Meppel hebben 

op geen enkel moment in de wedstrijd de passlinie aan de thuiskant 

in problemen gebracht. Ook deze set deden de IJsselmuidenaren hun 

ding en lieten goed spel zien. Deze set werd gewonnen met 25-16 

 

De derde set werd begonnen met een goede voorsprong. Door deze 

ruime voorsprong gaf Hans Bruins de kans om Louren zijn punten 

mee te laten pakken bij het eerste. Hij werd gewisseld door Remco 

Bultman die deze wedstrijd aanvallend goed doorkwam. De set 

maakte een rare wending nadat Harald van Dieren met een 

enkelblessure het veld moest verlaten. Jonathan Eikelenboom die als 

eerste wissel op midden zich vandaag aangesloten had bij het eerste 

kreeg de kant om zich te bewijzen. Set Up liet zich niet van de wijs 

brengen en sloot ook deze set af met winst. Eindstand 25-16.  

 

De laatste set werd weer gestart met de opstelling vanuit voorgaande sets. Jonathan 

verving natuurlijk de plek van Harald van Dieren die ondertussen onderweg was naar de 

huisartsenpost. Ook Mark Flier mocht het weer eens proberen, maar was erg gefrustreerd 

door de vele servefouten aan de kant van Meppel, waardoor hij amper aan aanvallen toe 

kwam. Zelfs ballen die meer dan een meter uit waren riep hij ‘IN’ om ook maar een kans te 

krijgen om een bal te kunnen scoren. Deze set werd ook gewonnen met 25-16. 

 

Emmen die plaats 3 inneemt in deze competitie verloor met 3-1 van Rouveen, waardoor 

Set Up nu 10 punten los staat van de nummer 3. Leeuwarden H1 die momenteel nog op de 

eerste plek staat mag dit jaar niet promoveren, wat betekent dat Set Up uit twee 

wedstrijden nog maar 1 punt hoeft te pakken om rechtstreeks te promoveren naar de 2e 

divisie. Zaterdag 22 april staat de laatste thuiswedstrijd tegen Rouveen op het programma. 

Tot dan! 

 
Matthias Sukaldi 


