
 
Set Up Heren 1 - nipt verlies in thriller. 

 
 
 
IJSSELMUIDEN - Afgelopen zaterdag is er een wedstrijd gespeeld tegen Reflex 2. Dit 
ging niet zonder slag of stoot en met veel supporters en met ondersteuning van 
evenementenband “Ui ’tsmijters”. De sfeer was goed en de tribune zat goed vol met 
supporters van beide verenigingen. En op die manier begon ook de eerste set. 
  
We begonnen de eerste set niet zo sterk en moesten direct tegen een achterstand 
aankijken van 5-1 en zo liepen we aardig achter de feiten aan. Toch wisten we ons nog 
wel te verbeteren, waardoor we verloren met 27-29. 
  
In de tweede set konden we ons goed staande houden en wisten we een voorsprong te 
maken door een goede reeks service beurten. Dit konden we goed vasthouden en door 
alle positivieteit dat van de tribune kwam wisten we deze set te winnen met 25-21. 
  
Ook de derde set ging zo verder we zaten lekker in het spel en de sfeer was goed. We 
wisten een paar leuke rally's te winnen. 
Dit hielden we vol en wisten daardoor deze set te winnen met 25-19. 
  
Toen de vierde set het leek allemaal erg goed te gaan. En weer kwamen we voor te staan 
met 24-19, maar we wisten dit gewoon niet af te maken. Reflex kwam steeds dichterbij 
en er werd ook een beroep gedaan op ons uithoudingsvermogen. Het was een lange en 
spannende set voor beide partijen. Het ging over en weer, maar helaas moesten we deze 
set weggeven met 35-37. 
  
De teleurstelling was erg aanwezig en ook was de energie er een beetje uit. We konden 
ons niet meer voor 100% neer zetten in de vijfde set waardoor we deze verloren met 
7-15. En hiermee verloren we ook de wedstrijd met 2-3. 
  
We mogen wel terug kijken op een spannende wedstrijd. 
  

Door: Rick de Vries 
 


