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Gisteravond was het tijd voor de derby tussen IJsselmuiden en Kampen. Een derby 

die gewonnen moest worden om vroegtijdige uitschakeling in het bekertoernooi te 

voorkomen. Aan gretigheid geen gebrek, want we hadden er voorafgaand enorm veel 

zin in! Hoe vaak krijg je nou de kans om tegen het eerste van Kampen te spelen? 

Als die kans er dan eindelijk is, wil je ook alles op alles zetten om die kans te 

benutten. En met succes! We wonnen na een bizarre wedstrijd waarin het continu 

stuivertje wisselen was.  

 

De eerste set begonnen we onrustig. Dat kwam mede doordat we qua passopstelling anders 

moesten staan dan hoe we dat normaalgesproken gewend waren. Onze libero was er vandaag 

namelijk niet bij, dus de diagonaal moest vaak mee in de pass. Ook voor de mid-spelers was 

het andere koek, omdat ze er nu ook in de verdediging moesten staan. Al met al dus veel 

veranderingen en dat zorgde voor onrust. We liepen vanaf het eerste moment al achter de 

feiten aan en het lukte ons niet om het spel om te draaien. We lieten ons verrassen door de 

sterke service van de tegenstander en het lukte ons niet om in ons eigen spel te komen. We 

verliezen deze set dan ook met harde cijfers: 10-25. Dit was niet waar we voor gekomen 

waren. We wisten dat we veel beter konden spelen en dat we nog steeds alle kansen hadden 

om deze wedstrijd te winnen, dus koppies op en door naar de tweede set. 

 

In de tweede set mocht Lydia als 

spelverdeler starten met de service 

en dat zorgde meteen voor het 

vertrouwen dat we nodig hadden! 

Waar wij in de eerste set verrast 

werden door de sterke service van 

Reflex, leken zij nu enorm verrast 

door de sterke service van Lydia. 

Van ketser tot ace, het zat er 

allemaal bij. Dit ging zelfs door tot 

een stand van 8-0 in het voordeel 

van ons. In 1 klap was de wedstrijd 

omgekeerd. Reflex kwam niet meer 

in hun spel en wij scoorden punt na 

punt. Dit trokken we door tot het 

einde van de set, wat resulteerde in 

setwinst voor ons. Uitslag: 25-14. 

 

Hoewel het publiek na de eerste set dacht lekker op tijd naar huis te kunnen gaan, was het 

wedstrijdbeeld nu toch echt anders geworden. 1-1 in sets, dus alles was weer mogelijk. Reflex 

had zich weer herpakt, dus de stand ging gelijk op. Het ontbrak in deze set niet aan mooie 

lange rally’s en goed gescoorde punten. Tot een stand van 21-21 ging het gelijk op. Als je zo 

dicht bij setwinst zit in een bekerwedstrijd, dan wil je niet verliezen! Met die wilskracht en  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

overtuiging haalden wij de laatste punten van deze set binnen. Uitslag: 25-22. Ineens is de 

wedstrijd echt helemaal omgedraaid. Wie had na de eerste set verwacht dat we na de derde 

set met 2-1 voor zouden staan?  

 

Met een voorsprong gingen we de vierde set in. Reflex stond achter in sets, dus die moesten 

deze set winnen om nog kans te maken op de eindoverwinning. Dat was ook aan hun spel te 

zien. Ze maakten tactische keuzes in hun aanvalsopties, waardoor wij moeite hadden om de 

hard geslagen ballen te verdedigen. Toch wisten we goed bij te blijven! Ook wij scoorden 

mooie punten en wisten sommige ballen nog knap van de grond te houden. Dit resulteerde in 

een mooie volleybalstrijd die uiteindelijk gewonnen werd door Reflex met een setstand van 22- 

25. Zo wil je deze set niet verliezen, want nu was Reflex het team dat met vertrouwen de 

laatste set in kon gaan.  

 

“Scherp zijn!”, “Alles van de vloer!”, dat was de opdracht voor de vijfde en laatste set. 

Spanning alom, want dit was de set waar het om ging. Hier moest gewonnen worden om door 

te gaan in het bekertoernooi. De eerste punten van zo’n set zijn enorm belangrijk. Helaas was 

het Reflex die hun lijn vanuit de vierde set doortrok in de vijfde. Hierdoor keken we meteen 

tegen een enorme achterstand aan van 6 punten. Tijd voor een time-out. Harald zette ons met 

rake woorden op scherp en liet merken dat hij nog steeds vertrouwen had in een overwinning. 

We waren vastberaden: we gaan alles op alles zetten om deze set binnen te slepen. Alle ballen 

moeten van de vloer, want Reflex gaat hier echt niet van ons winnen! Met die overtuiging 

stapten we het veld in. Hoewel we echt wel wisten dat het een lastige opgave was om die 6 

punten achterstand weg te werken, straalden we dat niet uit en gingen we er volle bak voor! 

Dat was in het veld zeker te zien, want ballen werden van de grond gehaald waar ze 

onhaalbaar leken en aanvallend kwam er een schepje energie en wilskracht bij op! We hebben 

gevochten voor wat we waard waren. De uitslag van deze set laat dit ook zien: 15-8. In de tijd 

dat wij 15 punten scoorden, scoorden zij er nog maar 2. Wat een wedstrijd! 

 

Hoewel wij zelf moesten vechten voor deze overwinning, hebben wij dit ook echt grotendeels 

te danken aan onze nieuwe coach, Harald. Hij bleef het vertrouwen naar ons uitspreken en 

wist ons in de time-outs met rake woorden op scherp te zetten. Ook dank aan het publiek dat 

jullie bleven zitten na de eerste set en zo het vertrouwen in ons lieten blijken. Nu op naar de 

tweede ronde van de beker! Daar zal Voorsterslag DS1 onze tegenstander zijn. De datum is 

nog niet bekend. Eerst wacht komende zaterdag onze tweede competitiewedstrijd. Dan spelen 

we ook tegen Voorsterslag DS1, de huidige koploper in onze competitie. De wedstrijd spelen 

we in Zwolle (14:00u), maar ook daar is publiek van harte welkom! Tot dan! 

Janneke Steen Redeker 

 


