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Donderdag 8 oktober 
Reflex H3 – Set Up IJsselmuiden H2 
 
Vandaag stond de stads-derby tegen Reflex op het programma. 
De beladen wedstrijden tegen onze buren is altijd iets om naar uit te kijken. 
 
We begonnen de eerste set dan ook aardig. We hadden snel een voorsprong van een 
puntje of 6 en ondanks een paar dipjes in de set konden we deze set vrij gemakkelijk 
binnenhalen met 21-25 
 
Helaas was de 2e set complete drama. 
We kregen de service pass niet onder controle en de aanval kon op 1 of andere manier 
het niet afmaken als er wel een goede pass kwam. Deze complete off-set van ons werd 
dan ook dik verloren met 25-10. We stonden weer met beide beentjes op de grond. 
 
Gelukkig konden we het de 3e set weer oppakken. De pass ging beter lopen en door wat 
slimmer te spelen tegen de (oude) mannen van Reflex konden we deze set weer 
binnenhalen. Wel minder ruim dan de eerste set maar toch wonnen we deze met 23-25. 
 
4e set leek aanvankelijk weer net als de 2e set te gaan lopen. 
Begonnen weer met een flinke achterstand van 5 a 6 punten. Maar door een paar goede 
servicebeurten konden we weer aanklampen bij Reflex en er zelfs overheen gaan. 
De heren van Reflex raakten nog wat oververhit door wat vreemde beslissingen van de 
scheidsrechter die er overigens alleen voorstond omdat er geen 2e scheidsrechter was. 
Er is zelfs nog een gele kaart uitgedeeld wat ons alleen maar een puntje dichter bij de 
overwinning bracht. Deze set hebben we gewonnen met 22-25. 
 
Al met al was dit een wedstrijd om snel te vergeten en we kijken nu uit naar de ‘topper’ 
van aankomende zaterdag. De huidige posities op de ranglijst maakt dat we zaterdag als 
nummer 2 tegen de koploper spelen. 
Dus hopelijk tot zaterdag! 
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