
Set Up H2 – Reflex H3 
 

IJsselmuiden - Zaterdag 23 januari 
 
Het zou vandaag een drukke dag worden voor Heren 2. Hij begon voor 
enkelen al vroeg, met het opbouwen van de netten vanwege zaaldienst voor 
de jeugd. De planning tot aan de middag liep gesmeerd. Niemand wist 
wanneer en wat er gefloten moest worden, maar het plan (iedereen 
aanwezig en we zien wel wat er van komt) werkte goed. Hulde aan onze 
teammanager-schuine streep-aanvoerder. 
 
's Middags stond onze eigen wedstrijd op het programma. De heren van 
Reflex 3 kwamen op bezoek en waren in de 'winning mood'. Vorig weekend 
hadden ze in ongewassen shirts gespeeld en zowel vrijdag als zaterdag 
gewonnen. Omdat het bekend is dat er om oude mannen altijd wel een 
luchtje hangt, wisten wij niet zeker of ze deze tacktiek vandaag weer 
toegepast hadden. Veel maakte het niet uit. Set Up was bij de start 
duidelijk gretiger. Reflex had moeite om te scoren en dat zorgde al heel 
snel voor een flinke marge voor de IJsselmuidenaren. Het werd een snelle 
set met 25-11.  
 
De volgende 2 sets was er meer sprake van een wedstrijd. Reflex ging 
slimmer spelen en probeerde later nog met een 2-4 systeem, een extra 
aanvaller in stelling te brengen.  
Set Up liet echter nauwelijks ruimte door constant te spelen op alle 
fronten. Passing en setup lagen goed, domme klappen werden regelmatig 
afgewisseld met tactische ballen en de middenaanval leek niet te 
stoppen. Met 25-20 en 25-19 was een drie-nul voorsprong een feit. 
 
De laatste set was de 'opleving' van Reflex verdwenen. Al snel stond er 
weer een behoorlijke marge op het bord en de Kampenaren hielden het voor 
gezien. Met een grap-op-herhaling ving Reflex de laatste bal af op 
24-12. Een mooiere bevestiging dat het verlies pijn doet, kun je als 
winnende partij niet krijgen. De gemeente-derby was voor de 2e keer dit 
seizoen in ons voordeel beslist. 
 
Voor het laatste deel van deze zaterdag hebben we de pret van de 
overwinning snel van ons afgeschud. Snel douchen en allemaal in de auto 
naar Genemuiden. Daar hebben we teamgenoot Siebren (en zijn familie) 
gecondoleerd met het verlies van zijn moeder afgelopen woensdag.  
Een verlies dat veel te vroeg komt en waar we Dik, Alieke en Siebren 
alle sterkte bij wensen. 
 
Al met al een zaterdag met een groot contrast. Waarbij aan het eind van 
de dag weer duidelijk wordt dat het volleybal maar een spelletje is... 

 
 


