Brezo/KBS Set Up doet zichzelf
tekort in Groningen.
Groningen 4 december - Brezo/KBS Set Up moest vandaag een door de weekse
wedstrijd spelen tegen Veracles. Opnieuw moesten we een wedstrijd in
Groningen spelen. We moesten in de zelfde hal spelen waar we vorige week van
Donitas verloren. De tegenstander van vandaag kennen we nog van vorige jaar.
Ze staan in de competitie 1 plekje boven ons. Set Up heeft de laatste 2
wedstrijden niet gewonnen dus een wedstrijd winnen dat moest vandaag.
De eerste set begonnen we niet goed er zat weinig beleving bij ons in. Het leek wel of we
er geen zin in hadden. De paas kwam totaal niet aan bij de spelverdeler. Meteen moest de
libero in grijpen en we gingen met 3 man in de paas. Maar het werd er niet beter op.
Aanvallend werd er weinig gescoord maar dat kwam ook vooral dat er aan de andere kant
veel ballen van de grond werden gehaald. Deze set ging dus ook terecht naar Veracles
25-16
De trainer greep in de tweede set in. Er werd gewisseld aan onze kant. Matthias werd
vervangen door Rick ( oud eredivisie speler) en Bjorn kwam er in voor Joffrey. De
beleving was er meer dan de vorige set. Alleen ons spel was niet goed. Er werden veel
persoonlijke fouten gemaakt weer aan onze kant. De paas was wel beter als de eerste set
maar het was nog niet goed genoeg. We konden niet altijd de midden bereiken. Deze set
ging ook weer naar Veracles. 25-23 werd het. Het is geen groot verschil maar toch trok
Veracles weer aan het langste eind.
De derde set was het zelfde als de sets er voor. De beleving was er niet en het spel van
ons was dramatisch. Passend was het niet goed genoeg, maar ook aanvallend kwamen we
vaak niet langs het blok van de tegenstander. Deze set verloren we met 25-16
We hebben dit jaar nog niet
met 4-0 verloren. En
natuurlijk wil je dat nu ook
niet. We begonnen goed aan
de vierde set. 4-1 stonden
we voor. Alleen we konden
de voorsprong niet lang vast
houden. Veracles pakte veel
ballen van de grond en
aanvallend scoorden ze veel.
Deze set verloren we met
een klein verschil. Het werd
25-23.
Al met al een terechte, maar
zure nederlaag voor de
mannen van Brezo/KBS Set Up.
Volgende week spelen we de uit wedstrijd tegen Side out.
Arjen Kaspers

