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Persbericht 
IJsselmuiden, 16 mei 2012 
 
 
Dépol-Set Up Heren 1 vindt nieuwe trainer. 
 
Volleybalvereniging Set Up heeft de technische staf voor het aanstaande seizoen 
versterkt. Voor komend seizoen wordt de 40-jarige Timo Jager de trainer/coach voor het 
eerste Herenteam. Dépol-Set Up IJsselmuiden Heren 1 komt net zoals vorig jaar uit in de 
Regiodivisie IJssel-Wadden. 
De nieuwe trainer is geboren in Heerenveen en woonachtig in Balk. In zijn loopbaan als 
speler heeft hij voornamelijk voor  DBS(2e / 3e divisie) gespeeld. En daarnaast even voor 
Animo uit Sneek (2e div) De afgelopen  twee seizoenen was Timo Jager trainer/coach van 
het eerste herenteam van DBS uit Balk (Regiodivisie IJssel-Wadden). Hij combineert zijn 
fanatiek volleybalbestaan met een baan als gezinscoach bij Jeugdhulp Friesland.  
Jager kent de teams in IJsselmuiden voornamelijk als tegenstander. “Het zijn altijd 
lastige teams om tegen te spelen. Enthousiast, bewegelijk, technisch goed, veel energie. 
Laatste jaren is daar vooral bewondering bij gekomen voor de constante aanvoer van 
jeugdige spelers.”  
Dit is één van de voornaamste redenen om te kiezen 
voor Set Up: “Ik wil bijdragen aan de lijn die Set Up de 
afgelopen seizoenen heeft ingezet. Ik wil de vereniging 
en zijn spelers helpen verder te ontwikkelen in een 
omgeving waar ik ook zelf kan leren en mij verder kan 
ontwikkelen.” Deze doelstellingen passen naadloos bij 
het beleid van Set Up in de afgelopen jaren. 
 
Voor Timo is het doel voor het eerste duidelijk: “Ik ga 
proberen met het 1e herenteam een stap voorwaarts te 
maken. Ik wil het niveau van het team stabieler maken, 
zodat een plek bij de 1e drie volgend jaar realistisch is. 
Daarbij wil ik werken aan een basis waarmee op termijn 
promotie naar de 2e divisie mogelijk is.” 
Naast trainer/coach van het eerste gaat Timo ook 1 keer 
in de week het jonge tweede team trainen, wat volgend 
jaar uitkomt in de Promotieklasse.   
 
 


