
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Set-Up DS 1 komt in return tekort in Kampen. 
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Vrijdagavond 10 maart na de dikke vlokken sneeuw won de warme auto het van de 

fiets om naar Reflex te Kampen toe te glibberen en glijden. Waar we dachten om een 

vaste grond onder ons te vinden in de zaal gleden we al schaatsend door het stof 

gewoon verder. Zoals gewoonlijk was de strijdlust tussen de dames van Set-Up en 

Reflex vanaf het begin aanwezig en begonnen de eerste kritiekpunten op te leven 

tijdens het inslaan. 

  

Nadat de scheidsrechter had duidelijk gemaakt deze wedstrijd zo snel mogelijk achter de rug 

wenste te hebben mochten we eindelijk beginnen aan de eerste set. 

De opdracht van coach Harald was duidelijk: serves druk net zoals de vorige keer, eigen spel 

spelen en een feestje bouwen. Ondanks de geleverde strijd op het veld kwamen de dames van 

Set-Up niet ver in punten. Door eigen gemaakte fouten dat grazig werd opgepakt door Reflex 

trok Set-Up aan het korte eind met een stand van 25-16. Dit zorgde voor een vurig gevoel om 

met eigen spel de resterende 3 sets te pakken. 

 

De tweede set, opnieuw de wedstrijd proberen te beginnen. De puntentelling ging redelijk 

gelijk op waardoor het fanatisme van de dames aan beide kanten ervan straalde. Wanneer er 

twijfelachtig gefloten werd verweet Reflex de pot dat de ketel zwart ziet dat er te fanatiek voor 

eigen mening en standpunten werd opgekomen vanuit Set-Up. Set-Up stond 20-18 voor en 

begonnen het leven op het veld weer positiever in te zien toen Reflex de set voor de neus van 

de IJsselmuidenaren weggriste met een stand van 25-23. 

 

Tijdens de derde set was er sprake van het gevoel, alles of 

niks. Doormiddel van servicedruk en eigen spel stond Set-Up 

11-4 voor met als instelling de tafels om te draaien betreft de 

eerste set. Na een time-out werd de lengte van de peptalk 

van coach Harald bekritiseerd en dit moest de scheidsrechter 

natuurlijk aanhoren. Het publiek begon in het vervolg 

luidkeels mee te tellen uit de angst om ook maar een seconde 

geduld te hebben voor hun buren. 

Nadat de derde set toch even spannend werd pakte Set-Up 

de set met 25-19 waar hoop uit gehaald werd voor de 

wedstrijd. 

 

De vierde set, zowel het thuisfront van de Kampenaars als buren IJsselmuidenaren zaten 

fanatiek voor eigen team in de tribune te juichen. Waar de trommel van Set-Up mee streed 

tegen het geroffel van het thuisfront werd er op het veld geprobeerd om de hoofden hoog te 

houden en er een vijfsetter van de maken. Waar de eerste punten goed vielen voor Set-Up 

pakte Reflex deze weer terug. Met een lange en spannende rally, serves fout en een fanatieke 

strijd in het veld pakte Reflex een winst van 25-14 wat het einde van de wedstrijd betekende. 

 

 

 

 

 

 

Alette Marsman 

Zoals eerder benoemd werd er fanatiek de eeuwige strijd tussen Kampen en IJsselmuiden 

gevolleybald met de nodige meningsverschillen. De dames van Set-Up mochten samen met 

supporters van eigen thuisfront hun aanwezigheid achterlaten in zowel de drab van de 

sneeuw als in het stof van de zaal. Door deze wedstrijd wordt er met vuur gekeken naar de 

volgende wedstrijd die thuis zal plaatsvinden in de Oosterholthoeve om 20.00 met aan de 

andere kant van het net de dames 1 van Sleen.  

 

Tot dan! 

 
 


