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IJsselmuiden - Na weer een week van hard trainen stond er deze week Reflex H2 op 
het programma. De rivalen aan de overkant van de IJssel zijn goed bezig in de 
competitie en dat is te zien in de stand. Waar Dépol-Set Up H1 op een magere 8ste plek 
staat, staat Reflex H2 zelfverzekerd op een 2de plek. 
 
In de eerste set begonnen we goed. We verrasten reflex met goed volleybal en het liep 
gelijk op. Maar na een tijdje werden we slordig en met name met de opslag gaven we 
punten weg. Omdat reflex dit niet deed konden ze vrij gemakkelijk op ons uitlopen. 
Uiteindelijk werd het 18-25 in het voordeel van reflex. 
 
De tweede set wisten we precies wat we moesten doen. Gewoon goed volleyballen en 
iets minder onnodige fouten maken dan in de vorige set. Deze tactiek bleek te werken en 
het liep constant gelijk op. Tot aan de het eind van de set bleef het spannend maar 
helaas trokken de gasten aan het langste eind en werd het 23-25. 
 
In de derde set begonnen we met de zelfde instelling als de tweede. Maar al snel kropen 
er al weer wat fouten in en keken we zo weer tegen een achterstand aan. reflex hield 
deze voorsprong vast en won die set met 25-19.  
 
Ondanks dat we niet meer konden winnen waren we toch vastbesloten om toch nog een 
set te pakken. We speelden erg goed volleybal en stonden al gauw met een paar punten 
voor. We hielden deze voorsprong vast door geen domme fouten te maken en constant 
goed te volleyballen. We wonnen die set met 25-21. 
 
Ondanks dat we met 1-3 hebben verloren wist iedereen dat we goed hebben gespeeld 
deze wedstrijd maar helaas bleek reflex iets te sterk voor ons, voorlopig. 
 
Groeten van Dépol-Set Up H1 
 
 


