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Daar was dan eindelijk de derby tegen Reflex. Met z'n allen op de fiets naar Kampen voor 
een mooie volleybalwedstrijd. Volop feest en strijd verzekerd. En ja, zo'n wedstrijd wil 
niemand verliezen. Dus dat heeft Reflex geweten, IJsselmuiden ging juichend terug de 
brug over, en Reflex bleef met (bijna) lege handen achter: 3-1 WINST. Gefeliciteerd!!! 
 
En dan de wedstrijd: In de eerste set waren jullie duidelijk de betere ploeg. Jullie speelden 
met veel plezier en overtuiging. Dat spatte er van alle kanten af. Alle ballen werden 
gepakt, setups lagen goed, waardoor er volop kon worden aangevallen. En alle mogelijke 
aanvallen werden uit de mouw geschud, waarbij Reflex totaal geen idee had, hoe ze daar 
op moesten antwoorden. Met 25-18 werd dan ook de eerste set gewonnen. 
 
De tweede set werd met hetzelfde spel begonnen, en liepen jullie ook weer uit naar een 
mooie voorsprong. Maar toen kwam er toch iets gemakzuchtigs terug, waardoor het 
allemaal ietsje minder ging. En met een goede opslagserie van Reflex, waar jullie geen 
antwoord op hadden, kwam Reflex op voorsprong, en uiteindelijk met 24-23 op setpoint. 
Maar met alle vechtlust van jullie, en de wil om te winnen, gingen jullie er volle bak tegen 
aan, en wisten jullie ook deze set nog te winnen met 26-24. 
 
En ja, dan de derde set. Met enkele merkwaardige beslissingen van de scheidsrechter, 
boze coaches, bemoeizuchtig publiek, alle ingrediënten voor een heerlijke derby. Wat een 
spektakel!! En ondertussen moesten jullie ook nog volleyballen. Dat ging redelijk, maar 
toch waren jullie de concentratie een beetje kwijt door alle dingen die er om heen 
gebeurden, dat deze set werd verloren met 25-21. 
 
Maar dan de vierde set: Daar waren de revanchegevoelens om die verloren set goed te 
maken. Reflex werd aan alle kanten overklast en dat was het beste antwoord op alle 
perikelen van de derde set. Met een stand van 25-14 lieten jullie duidelijk zien dat jullie de 
betere ploeg waren. Er was een stijgende lijn zichtbaar in jullie spel, het enthousiasme is 
er weer, en daardoor gaat het allemaal weer lopen en komt er mooi spel uit. 
 
Meiden, ga zo door, en geniet er vooral van daar krijgt iedereen energie van en wordt het 
nog een aantal mooie wedstrijden dit seizoen. 
 
En de vrouw van de wedstrijd waren jullie allemaal natuurlijk!!! Ook degene die iets 
minder hebben gespeeld in deze wedstrijd waren net zo belangrijk voor het team en deze 
prestatie. 
 
 
 Jan van Marle 


