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Na een week van hard trainen, dat wil zeggen onze woensdag avond training plus 'voor 

een paar bikkels' het extra hardlopen op maandagavond, stond er voor de mannen van 

heren 2 een mooie wedstrijd op programma: de nummer 3 van de lijst OPM Heerenveen. 

De IJsselmuidenaren waren weer helemaal fit (op onze diagonaal Gerco die een griepje 

gehad heeft na), na een mooie overwinning (die nogal stevig gevierd is) tegen reflex 

vorige week.  

 

Onze mannen begonnen redelijk goed aan de wedstrijd, het niveau van de eerste twee 

sets van vorige week werd niet helemaal gehaald. passend begonnen we wisselend, 

waardoor er niet altijd overtuigend gescoord kon worden. de stand ging gelijk op en de 

sfeer zat er vroeg in de wedstrijd al mooi in (de sfeer... heeel belangrijk voor ons heren 2) 

tot aan de 20 bleven we bij, daarna liep OPM met een goede servicebeurt die passend 

slecht onder controle kwam toch uit. de set werd verloren met 25-22  

 

Ondanks de verloren eerste set begonnen de mannen in het rood-wit toch gebrand aan de 

tweede set, we begonnen een pittig goeie service druk te pakken, waardoor de 

tegenstander hun dragende speler niet kon gebruiken. Ook blokkerend werd er meer 

gescoord. Onder luid gejuich van ieder behaald punt liepen we steeds verder van onze 

tegenstander weg. De spreiding van onze spelverdeler (aanvoerder zonder band) en een 

steeds stabielere pass zorgden voor een mooie 25-14 setwinst. 

 

De derde Set keerde het tij alweer, dit keer in de vorm van service fouten. Dit leverde 

onze tegenstander makkelijk punten op. De IJsselmuidenaren hielden de sfeer erin, maar 

toch begon een beetje spanning parten te spelen. verdedigend werd ook niet alles gehaald 

en onze vriend Louren (passer loper) wist op tactische wijze een paar ballen bizar goed uit 

te slaan ;) de set werd verloren met 25-22. 

 

Maar dan Joël (ook wel Joel) we hebben het nog niet over onze diesel Joel gehad. Onze 

dragende speler speelde goed de eerste 3 sets, Maar de 4e set barste iets in hem los: Hij 

was niet meer te stoppen. De tegenstander zocht hem in de service al helemaal niet meer 

op vanwege zijn goede pass, en aanvallend werd kanon Joel steeds sneller geladen. Dat 

wil zeggen heel snel: Rob en Joel zijn woensdag begonnen met trainen aan een enorm 

snelle tempo bal. bij een stand van 16-15 werd die toegepast. De stampvolle tribune 

barstte los toen de bal met een enorme snelheid op de vier meter werd geramd. Na die 

ene bal wist ik het zeker: de vierde set word voor ons. Dat bleek want de set werd 

gewonnen met 25-20.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

In de 5e set werd er door de mannen van heren 2 veel gescoord. Echter waren er lange 

spannende rally's die onze trouwe supportersgroep op het puntje van de tribune deden 

zitten. Het werd een zinderend begin waarin we nog tegen een 6-4 achterstand aankeken. 

Maar gelukkig is daar ons oh zo gezellige publiek wat zich flink liet horen! We lieten dit 

keer de koppen niet zomaar hangen! Want Gerco mocht naar de service lijn. Hoe grieperig 

hij ook geweest is, aan de serve was bij hem niks te zien. met een enorm constante serve 

met veel druk bezorgde hij de tegenstander heel veel last. OPM was nergens meer. Gerco 

heeft de wedstrijd gewoon super uitgeserveerd! 15-6!! Hij heeft dan ook het lulletje van 

de week dubbel en dwars verdiend. 

 

Onze volgende wedstrijd is zaterdag uit tegen Drachten. de volgende thuiswedstrijd is 4 

februari tegen Balk! tot dan! 
 

Jacob Egberts 


