
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brezo/KBS Set Up 
“Kerstkampioen?” 

 

Meppel 10 december - Vandaag stond de uitwedstrijd tegen Meppel AZ op het 

programma. Wij gingen vol zelfvertrouwen naar Meppel toe door onze vorige 

wedstrijd met 4-0 te winnen, zij iets minder door de vorige wedstrijd te 

verliezen. Om dat je bovenaan staat is elke tegenstander super gemotiveerd om 

van ons te winnen.  

 

De eerste set begon Brezo/KBS Set Up goed aan de wedstrijd. De opdrachten die we voor 

de wedstrijd hadden afgesproken werden goed nagekomen. Er was een goede servicedruk 

op de spelers van Meppel waardoor ze niet echt in hun spel konden komen. Wij hadden 

onze pas goed onder controle zodat we de site-out goed konden afmaken. Dit resulteerde 

in de eerste setwinst van 14-25. 

 

Ook de tweede set begonnen we goed aan de set. Maar tegen het eind van de set 

begonnen we meer fouten te maken. We kregen de pass niet meer bij de spelverdeler en 

ook aanvallend konden we de ballen niet meer direct afmaken. Hierdoor kwam Meppel 

terug in de wedstrijd door onze fouten. Nadat de scheidsrechter ook nog eens opzichtelijke 

fouten ging maken werd het er niet makkelijker op. Toch konden we de tweede set 

winnend afsluiten met 19-25. 

 

Ons matige spel van de tweede set namen we mee in de derde set. Meppel AZ geloofde 

wel in een stuntje om deze set te winnen. En deed er dus ook alles aan om deze set te 

winnen. Op alle fronten werden we afgetroefd door de tegenstander. En tegen het einde 

van de set nam de trainer dan ook een time-out om ons even wakker te schudden en te 

vertellen het aan ons zelf lag dat Meppel AZ zoveel punten had gescoord. Na de time-out 

herpakten we ons om toch nog mee te doen om set winst. Na een paar setpoint tegen weg 

gewerkt te hebben konden we ook deze set bijschrijven. 27-29 

 

De vierde set had Meppel AZ de hoop verloren en bood weinig tegenstand. Dit was een 

mooi moment om onze super gemotiveerde reserve spelers de kans te geven om ook hun 

minuten te maken. Zij pakten dit met beide handen aan dat ook deze set winnend kon 

worden afgesloten met 14-25. 

 

Door deze 4-0 overwinning zijn 

we met een mooi woord 

misschien wel “kerstkampioen’’. 

We hopen deze lijn door te 

zetten in het tweede deel van de 

competitie die in januari begint. 

Nu rest ons nog de beker 

wedstrijd op dinsdagavond 20 

december in IJsselmuiden tegen 

Rouveen. 

Tot dan en zien we jullie voor die 

tijd niet meer dan wensen we 

een ieder goede kerstdagen toe 

en een goede jaarwisseling.  

 

Rick de Vries 


