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 ‘WE WILLEN GE-
WOON ZOVEEL 
MOGELIJK WED-
STRIJDEN WINNEN’   

 De volleyballers van AH Van Mierlo/Refl ex staan na vier wed-
strijden in de topdivisie op een keurige derde plek. De promo-
vendus won de eerste drie wedstrijden, maar kwam zaterdag 
tekort tegen Sliedrecht Sport (3-0 verlies). “Ze hadden ons 
goed geanalyseerd’’, zegt trainer Henk Gootjes. “Ze hadden 
ons echt in de tang.’’

     KAMPEN  - De aanloop naar 
de wedstrijd tegen Sliedrecht 
verliep niet echt gladjes, zo 
meldt Henk Gootjes. ,,Blessu-
res, griepjes. Niet iedereen 
was op de training. We kon-
den niet in de normale opstel-
ling spelen.’’ Refl ex verloor de 
eerste set met 25-20, de twee-
de met 25-15 en de derde met 
25-21. Een verdiende neder-
laag, vindt Gootjes. “Sliedrecht 
speelde in ieder geval beter 
dan wij. We hebben continu 
onder druk gestaan. In de 
laatste set konden we mee tot 
15-15, maar dat was wel hard 
vechten. Wij waren niet echt 
scherp en bij hun was het ra-
zend scherp. Ze speelden een 
slim spelletje.’’
  Sliedrecht gaat nu aan kop 
met 9 uit 4. Bedum is tweede 
met 9 uit 4 en Refl ex is derde 
met 8 uit 4. Ook Olhaco en DS 
hebben 8 uit 4. “Onze start is 
heel goed’’, zegt Gootjes. “In 
de eerste ronden won ieder-
een van elkaar. Voor ons zijn 

alle tegenstanders nieuw. Een 
echte doelstelling hebben we 
niet. Onze ambitie is zo hoog 
mogelijk te eindigen. We heb-
ben afspraken gemaakt hoe 
we willen spelen en hoe we 
willen trainen. We willen ge-
woon zo veel mogelijk wed-
strijden winnen. En we spelen 
omdat we het leuk vinden, 
elke week weer een mooi 

spelletje spelen. En dan zien 
we op het eind wel waar we 
staan.’’
    In ieder geval zijn er al drie ze-
ges binnen. Compaen (0-3), 
DS (2-3) en Volley Tilburg (3-0) 
werden door Refl ex verslagen. 
“Tegen Compaen waren we 
best goed’’, zegt de trainer. 
“Vooral serverend. DS is een 

jong vechtersteam. Wij waren 
niet echt best, maar wonnen 
wel. Tilburg was onze eerste 
thuiswedstrijd. We waren 
heel scherp.’’ 
    De volgende klus voor Refl ex 
is het bekertoernooi. De ploeg 
van Gootjes speelt in Bedum 
tegen Sudosa uit Assen én te-
gen Bedum. De winnaar gaat 
door. ‘’We willen graag een 

ronde verder in de beker. Bij 
Sudosa heb ik gespeeld, die 
moeten we kunnen hebben. 

Bedum heeft een prima team, 
heel stabiel. Ik denk dat we 
gelijkwaardig zijn.’’   

 Henk Gootjes wil met Re� ex 
vooral  ‘lekker volleyballen’   

 In de competitie speelt Refl ex op 28 oktober 
thuis tegen Olhaco Hoogeveen. “Olhaco verrast 
me enigszins. Ze doen het heel goed. Het is een ploeg 
waar we normaal goed tegen kunnen spelen, maar de 
analyse moet nog. Hopelijk zijn de herfstdipjes voorbij.’’   

 Wit-Blauw gaat 
onderuit
    De kor� allers van Wit-Blauw 
hebben de eerste helft van de 
veldcompetitie afgesloten met 
een nederlaag tegen Heeren-
veen: 20-21. De ploeg van trai-
ner Vincent van der Slot stond 
bij rust met 9-10 achter. In de 
tweede helft liep Heerenveen 
weg naar 11-14, maar bij 18-19 
en 19-20 had Wit-Blauw weer 
de aansluiting. De gelijkmaker 
zat er echter niet in. 
    Wit-Blauw staat nu zesde in 
de overgangsklasse A met 5 
punten uit 7 wedstrijden. Het 
verschil met de hekkensluiter 
is maar twee punten.
     
    In de overgangsklasse D sloot 
DOS Kampen/Veltman   de eer-
ste seizoenshelft op het korf-
balveld af met een nederlaag 
bij Pernix: 21-13. Met 6 uit 7 is 
DOS de nummer zes in de 
stand. De nummer zeven, 
KVA, heeft 3 punten, de num-
mer acht, KCR, heeft 1 punt.

  Verlies Set Up
    De volleyballers van Set Up uit 
IJsselmuiden hebben de uit-
wedstrijd in Hoogezand tegen 
Krathos verloren met 4-0. De 
setstanden waren 25-19, 25-18, 
25-11 en 25-23. Set Up neemt 
in de tweede divisie A de elfde 
plek in met 4 punten uit 3 
wedstrijden. Komende zater-
dag speelt Set Up thuis tegen 
Twister Veracles dat onderaan 
staat.   
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 “Sliedrecht speelde in ieder geval beter dan wij. We hebben continu onder druk gestaan. In de laatste set 
konden we mee tot 15-15, maar dat was wel hard vechten,” vertelt trainer Henk Gootjes.   
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