Brezo/KBS Set Up – VC Zwolle H2
IJsselmuiden 21 september
Vandaag was het dan eindelijk zo ver de competitie begon eindelijk weer. Siemen
Klaver is aangesteld als nieuwe trainer van heren 1. Die eerder een aantal jaren
assistent trainer was van Zwolle maar die eindelijk een verstandige keuze heeft
gemaakt om naar Set Up te gaan.
En de eerste wedstrijd moesten we meteen tegen een goede tegenstander. VC Zwolle 2de
kwam bij ons op bezoek. De tegenstander kende we al van vorig jaar.
De eerste set, we begonnen niet goed aan de wedstrijd, te gespannen speelden we en we
maakten veel persoonlijke fouten. We stonden al direct achter in deze set. Naar de time
out werd het beter de fouten namen af en we kwamen langzamerhand in de wedstrijd.
VC Zwolle scoorden niet veel bij ons maar wij maakten te veel fouten en voor al domme
fouten. Daardoor had Zwolle het niet al te moeilijk in het begin met ons. Naar een speech
van onze trainer werd het beter aan onze zijde. De spanning nam weg en we de domme
fouten werden minder. Maar toch was het niet ons eigen niveau wat we haalden. We
speelden te wisselvallig. En maakten te veel fouten achter me kaar. Onze servers was ook
niet altijd even goed te weinig serves druk of de bal kwam niet ons over het net.
Maar toch trokken wij aan het langste eind en wonnen we de set met 25-20 en dat is een
mooi begon van de wedstrijd.
De tweede set moet het beter en dat zei de trainer ook we moeten de domme fouten er uit
halen en ons eigen niveau gaan spelen. We begonnen met de zelfde opstelling aan de
wedstrijd. de passing was net zo als de eerste set onder controle. Aanvallend was het
lastig want op sommige momenten stond er een goed blok tegen over ons en dan is het
lastig te scoren. Mark Flier dacht daar anders over en die dacht als ik niet kan scoren dan
sla ik de bal wel naar de reclame borden. Er kwam een wissel Remco ging er uit voor
Dave. Dave die lang niet gespeeld heeft door een blessure maakte zijn rentree in deze
wedstrijd. Het ging wel beter aan onze zijde maar het kon veel beter. Onze serves was net
als de eerste set niet heel goed. VC Zwolle speelde beter in deze set. Scoorden veel en
waren beter als ons in deze set. Deze set verloren we ook met 25-19
De derde set, er stond er een jong team in het veld. Rick Vahl en Remco Bultman moesten
plaats maken voor Matthias Sukaldi en Dave de Velde. Deze set begonnen we goed
maakten weinig domme fouten en kwamen ook met vier punt voor te staan 17-13 stonden
we voor. De passing lag weer goed en aanvallend werd het stukken beter.
Maar dan was het net zo als de eerste en tweede set. We maakten weer veel domme
fouten achter me kaar en stonden we weer gelijk 20–20. Het was super spannend in deze
set. Het ging steeds gelijk op. Maar gelukkig trokken we ook in deze set aan het langste
eind en wonnen we de set met 28-26.
De vierde set was het tegenovergestelde als van de derde set. We stonden telkens achter
en als we weer terug kwamen van achterstand konden we niet op voorsprong komen.
Toch was het verschil tussen ons niet groot. Want ook in deze set konden we goed
meekomen. Het was op het eind toch nog spannend van de site want we kwamen weer
terug van een achterstand. Maar toch won VC Zwolle de site met 25-22.

Het staat 2-2 en we moesten een vijf setter spelen in de warme hal van IJsselmuiden.
We waren op leek het wel want we stonden meteen met 4-0 achter door dat de passing
niet goed was. Als je al zo veel punten achter staat dan is het moeilijk om nog deze
achterstond om te buigen naar een voor sprong. Deze set verloren we met 15-12 helaas.
Einde wedstrijd 2-3 verlies in de eerste wedstrijd. Dat is jammer want er zat veel meer in
vandaag. Toch kunnen we tevreden zijn met 2 punten. Volgende week staat Lycurgus op
het programma dat gaat weer een mooie wedstrijd worden.
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