
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
V.V.H - Brezo/KBS Set Up 

 
 
Harlingen 19 september. 
Vandaag hebben we de eerste competitie wedstrijd gespeeld in Harlingen. 
 
De eerste set begonnen we niet goed. We stonden al snel met 7-0 achter door een aantal 
pass fouten. We kwamen iets terug in de wedstrijd, maar dat was al snel voorbij. Iedereen 
maakte te veel persoonlijke fouten, waardoor de tegenpartij weinig hoefde te doen om de 
eerste set te winnen. Deze set verloren we ook dik 25-11. 
 
De tweede set moest het anders, maar dat gebeurde totaal niet. We bleven steeds domme 
fouten maken. Niks wilde aan onze kant. De tegenstander was op alle fronten beter dan 
ons. Ze hadden goede servers waar wij niet onder uit konden komen. Wanneer we 
eindelijk een goede pass hadden scoorden we weinig. De tegenstander stond vaak voor 
een 1 mans blok waar we verdedigend niks tegen konden doen. Deze set ging ook weer 
naar de tegenstander met een stand van 25-17. 
 
Derde set was een vergelijkbare set met de eerste en de tweede. We bleven veel 
persoonlijke fouten maken. De tegenstander (VVH) was een goede tegenstander die 
weinig fouten maakte. Ook in deze set was het passen niet zuiver genoeg om onze 
middenmannen aan te spelen, waardoor de buitenaanvallers vaak voor een twee mans 
blok stonden. We toonden ook weinig lef in de aanval. 
Als de pass wel goed lag deden we er weinig mee. Onze servers was niet goed genoeg om 
de tegenstander onder druk te zetten. Deze set verloren we ook met 25-18. 
 
Vierde set. Het leek wel of we in deze set zonder spanning speelden. We begonnen goed 
aan de set. We toonden veel lef met onze aanvallen en servers. Er was veel plezier aan 
onze kant en dat hadden we de eerste, tweede en derde set niet. Matthias verdeelde het 
spelletje goed zodat onze aanvallers voor een nul mans blok stonden. Dave de Velde stond 
ook voor een nul mans blok, maar waar die met zijn hoofd zat is een raadsel. Hij sloeg de 
bal er wel een meter uit. Gelukkig hadden we niet meer van zulke domme fouten en 
daarom wonnen we deze set met 17-25. 
 

We verloren de 
wedstrijd met 3-1. 
Jammer dat we het 
seizoen zo moesten 
beginnen. 
Aankomende 
wedstrijd spelen we 
thuis waar we 
onverslaanbaar zijn.  
We spelen dan tegen 
Sneek H2. 
 
 

 

Arjen Kaspers 


