
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bitterballen toernooi 2011 
 
 
8 juni 2011 was het weer zo ver. Het hoogtepunt van het jaar, het punt waar we 
allemaal naar toe hebben gewerkt. Al dat bloed, zweet en tranen van een jaar lang 
zwoegen in een te koude of dan weer een te warme sporthal. Maar het was niet voor 
niets, want het BITTERBALLEN TOERNOOI heeft het beste van ons naar boven gebracht.  
Iets voor acht zat iedereen in spanning te kijken bij welke top talenten ze waren 
ingedeeld en iedereen was zijn of haar kans aan het berekenen of ze dit jaar kampioen 
zouden kunnen worden. De loting van teams was erg goed gedaan en er waren dit jaar 
veel gelijkwaardige teams gemaakt. Geen favorieten dus. Alles moest uitgevochten 
worden op het veldje van 18x9 met zo’n rot net ertussen.  
 
Wat was het spannend, alle frituurhapjes waren erg gewaagd aan elkaar. De bitterballen 
verloren maar net van de frikadellen, maar wonnen weer net van de gehaktballen. De 
kipnuggets hadden het zwaar tegen de kroketten, maar trokken toch op het eind aan het 
langste eind. Wie het toernooi zou winnen was geheel onduidelijk. Tot het laatste 
moment was het topteam van kipnuggets nog geheel ongeslagen en waren torenhoge 
favoriet voor het kampioenschap. Sterspelers als R. Bultman en KJ van den Berg 
maakten het team bijna onoverwinnelijk. Ook aan routine miste dit team niks. 
A. Holtland was het brein achter het succes van de kipnuggets gezien zijn ervaring en 
buik. Wat kon er nog mis gaan. 
 
De laatste wedstrijd was tegen de bamischijven. Wat kon dat zijn.... Zo’n Aziatisch 
aftreksel van bami met een krokant laagje. Dat zou toch geen roet in het eten gaan 
gooien. Toch hadden de bamischijven en verrassend goed gedaan. Met twee keer een 
gelijkspel en twee keer een overwinning deden ze nog mee om de prijzen. Toch waren ze 
geen favoriet. Eén van de wedstrijden zou bijna verloren gaan, maar door enthousiasme 
en een lieve scheids kon er toch een gelijkspel uit gehaald worden. In de laatste 
wedstrijd konden de bamischijven dus nog gelijk komen met de kipnuggets. 
Vanaf het begin van de wedstrijd, wat eigenlijk wel ‘de finale’ genoemd mag worden, was 
het super spannend. De ene keiharde prikbal kwam naar de andere. Een super hoog 
niveau van kennis, kunde en vaardigheid die het beste van alle spelers naar boven 
haalde. Ondanks de prachtige ballen van de welbekende sterspelers KJ van de Berg en R 
Bultman konden de bamischijven toch afstand nemen. Het bleef spannend tot de laatste 
seconde.  Maar het enthousiasme van de Bamischijven was te veel voor de overrompelde 
kipnuggets. Ze hadden verloren, geheel onverwachts, maar volkomen verdiend.  
Na twee gelijke spelen en drie overwinningen van de bamischijven en vier overwinningen 
en één verlies partij van de kipnuggets was de stand gelijk. Het puntenaantal moest 
uitmaken wie zich kampioen van het bitterballentoernooi mocht noemen. Geheel 
onverwacht, maar volgens mij volkomen terecht waren het de bamischijven die aan het 
langste eind trokken. Ze mogen zich nu officieel Set Up bitterballen toernooi kampioen 
noemen. Een eer die maar voor weinig mensen is weggelegd. Naast een schaal met 
heerlijke hapjes (die trouwens ook voor de andere 5 bijna winnende teams waren) 
kregen zij ook de eer om een stukje te schrijven voor op de website van Set Up 
IJsselmuiden.  Dus hierbij onze bijdrage. 
 
 
 
Erg bedankt en hopelijk tot volgend jaar! 


