
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 punt voor Brezo/KBS Set Up 
 in Veendam. 

 
Veendam 14 maart - Vandaag moesten we de wedstrijd spelen in Veendam tegen 
Flash. We hebben al eerder tegen ze gespeeld en toen wonnen we met 4-0 dus 
dat moeten we vandaag ook maar even doen. 
 
De eerste set begonnen we niet goed. in het begin van de set lag de paas goed en konden 
we elke aanvaller aanspelen, alleen aanvallend kwamen we er niet door. Daarom stonden 
we al snel dik achter. De pass kwam ook niet meer goed aan bij de spelverdeler Matthias. 
We kwamen wel terug in deze set maar het was niet genoeg. De beleving was in de eerst 
set er totaal niet. We stonden vaak recht op in het veld. Geen blokdekking geen 
aanvalsdekking. En daarom verloren we deze set ook met 25-13. 
 
Siemen Klaver had drie wissels op de bank zitten en maakte daar direct in de tweede set 
gebruik van. Het moest anders zei de trainer. Meer beleving en vechten voor elkaar punt. 
Dat gebeurde ook. Het was niet altijd heel verzorgd spel maar het liep al veel en veel 
beter als in de eerste set. Passend stonden we goed en daardoor stonden de aanvallers 
vaak voor een 1 mans blok. Het ging wel gelijk op in deze set maar boven de 20 punten 
konden wij het verschil wel maken en hun niet. Rick Vahl met zijn eredivisie kwaliteiten 
besliste de set met het laatste punt 22-25. 
 
Derde set.  
Het moest beter want we maakten nog teveel fouten. Flash-Veendam speelde ook niet 
heel goed spel en daarom moesten wij een stapje er bij doen om ook de derde set binnen 
te slepen. Meer beleving en de domme fouten moesten er uit. Het ging gelijk op in deze 
set stonden wel steeds drie puntjes achter alleen we kwamen wel steeds weer goed terug. 
Alleen Flash-Veendam was het dit keer die het verschil maakte boven de 20 punten en 
won de set ook met 25-22. 
 
Vierde set  
Het is moeilijk na een 2-1 achterstand om dan 
nog volle bak te gaan in de vierde set. Maar we 
wisten ook heel goed dat we de punten hard 
nodig hebben. Marien die in de eerste set werd 
gewisseld mocht het in deze set weer gaan 
proberen en ook Mark begon weer vanaf het 
begin. Maar wat er aan de hand was met Mark 
we weten het niet, hij kon maar niet in de 
wedstrijd komen. Deze set verloren we met 25-
20. 
 
Over de hele wedstrijd gezien is het een 
terechte uitslag, 3-1 verlies jammer want in 
deze wedstrijd moeten we juiste de punten 
pakken. 
 
Aankomende zaterdag spelen we tegen Donitas. Ze staan laatste maar dat zegt niets. We 
moeten vanaf het begon meer beleving laten zien en zorgen dat  
we goed spel afleveren. Maar het alle belangrijkste is dat we deze wedstrijd winnen!!!!! 
                                

Arjen Kaspers 


