
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brezo/KBS Set Up wint 

knap in Drachten. 
 

Drachten 20 februari - De selectie van Brezo/KBS stond ruim op tijd bij sporthal de 
Drait. Door afwezigheid van Bjorn Holtland en Koen Merckx die in het buitenland 
verkeren, werd de selectie weer aangevuld door spelers uit het tweede.  
 
Zoals wel vaker dit seizoen, had Brezo/KBS weer opstartproblemen. De afgelopen week is 
er minimaal getraind door de mannen door afwezigheid van meerdere spelers. De eerste 
set kregen we de passers aan de andere kant niet onder druk door weinig servicedruk aan 
eigen kant. Naast dat de spelverdeling onzuiver was, kregen de mannen het niet voor 
elkaar om aanvallend er door te komen. De eerste en de tweede set liepen de 
IJsselmuidenaren gewoon achter de feiten aan. De eerste set werd daarom ook door hen 
verloren met 25-19. De tweede set was qua spel gelijk als de eerste set. Er was niet 
genoeg overtuiging om deze set binnen te slepen en daardoor werd ook deze set verloren, 
25-20.  
 
De derde set werd gestart met andere serviceopdrachten, die verkregen waren door Hans 
Bruins. Dit bleek gelijk te werken. Er werd gestart met een voorsprong en deze voorsprong 
bleven de mannen de hele set volhouden. De foutenlast aan IJsselmuiden kant werd 
minder en de nodige ballen werden van de grond gehaald. Een totaal andere mentaliteit 
ten opzichte van de eerste twee sets. Deze set werd daarom ook binnen gesleept met een 
eindstand van 25-12. 
 
De vierde set werd op dezelfde voet voortgezet. Er werd servicedruk neergelegd en, zowel 
verdedigend als aanvallend, lieten de mannen zien wat ze in huis hebben. Deze set werd 
gewonnen met een eindstand van 25-16. 
 
De wedstrijd resulteerde in een 2-2, waardoor er een 5e set gespeeld moest worden. Er is 
dit seizoen nog geen 5-setter verloren, dus ook deze set moest binnengesleept worden. Er 
werd van helft gewisseld bij een voorsprong van 8-4. De mannen uit Drachten bleken nog 
even dichterbij te komen door een aantal fouten aan eigen kant, maar dit werd niet 
toegelaten. Deze set eindigde in 15-11. 
 
Na een 2-0 achterstand 
boekten de mannen een 3-
2 winst in Drachten. De 
wedstrijd van 27 februari 
tegen Vovem’90 H1 in 
eigen huis wordt verzet, 
dus we zien u 5 maart om 
19:00 uur in de 
Oosterholthoeve. De 
mannen gaan het dan 
opnemen tegen C.S.V. H1, 
die momenteel 2e staan op 
de ranglijst.  
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