
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brezo/KBS Set Up laat de 
punten in Emmen. 

 

Emmen 29 oktober - Vandaag stond er een uitwedstrijd op papier. We moesten uit 

spelen in Emmen. De tegenstander kenden we niet dus wisten niet echt wat ons 

te wachten stond. Onze trainer Hans kon er vandaag niet bij zijn en daarom 

hebben we onze oude vedette van de club op getrommeld Joffrey van den Belt. 

Ja deze man verdient een standbeeld bij de Oosterholthoeve. 

 

De eerste set begonnen we niet goed. Er werden veel fouten gemaakt onze kant. Ballen 

die makkelijk te verdedigen waren lieten we nu zo gaan. Blokkerend waren we nergens. 

Telkens stond er maar een 1 mans blok en dat was ook de verdienste van de spelverdeler 

van Emmen. Bij de 15-15 deed de tegenstander een stapje extra en dat nekte ons. We 

verloren deze set met 25-20 

 

We zaten niet lekker in de wedstrijd, en dat was ook te zien in de tweede set. Veel dingen 

gingen fout aan onze kant. Maar het was ook een goeie tegenstander. Vorige wedstrijden 

hadden we een goeie servers maar in deze wedstrijd was dat niet het geval. Verdedigend 

hadden we vrij weinig. En de tegenstander had de pass onder controle. We verloren de 

tweede set met 25-20 

 

Derde set was eigenlijk het zelfde als de eerste twee sets het liep totaal niet goed. En de 

tegenstander speelde een goeie pot. Derde set verloren we met 25-20 

 

Vierde set. Ja wat kan je als trainer nou nog doen het liep niet. Hij probeerde van alles 

maar de uitvoering was verschrikkelijk slecht van de spelers in het veld. We speelden niet 

als team. Deze set ging ook met 25-20 na de tegenstander.  

 

Na drie overwinningen verliest setup zijn eerste wedstrijd. Helaas met 4-0 maar 

aankomende zaterdag staat er weer een nieuwe wedstrijd op programma. We spelen dan 

weer thuis en daar zijn we altijd ijzer sterk. Dit moet weer een mooie overwinning worden. 

 

Arjen Kaspers 


