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Na vier wedstrijden in de 2de divisie A wachten de volleybal-
lers van Set Up nog altijd op de eerste overwinning. Afgelo-
pen zaterdag verloor de ploeg van trainer Peter Gaillard in de 
Oosterholthoeve met 0-4 van het Groningse Twister Veracles. 
Gaillard is niet in paniek: “De competitie is nog lang.’’

IJSSELMUIDEN - De wedstrijd 
tegen Twister Veracles was er 
vooraf eentje in de categorie 
van daar liggen mogelijkhe-
den. “Iedereen was er van 
overtuigd dat dit een kans was 
om te winnen. Maar dat was 
misschien gelijk de valkuil wel 
waarom we niet hebben ge-
wonnen’’, zegt Gaillard. 
De promovendus ging er af 
met 0-4 en setstanden van 
20-25, 22-25, 16-25, 22-25. “We 
halen in de wedstrijden ons 
trainingsniveau niet’’, zegt 
Gaillard. “De gedachte dat dit 
dé kans was om een wedstrijd 
te winnen, zou een mogelijke 
oorzaak kunnen zijn dat het 
niet gelukt is, maar ik denk zo 
niet. Ik ben naar de oorzaak 
aan het zoeken waarom het 
minder gaat. We speelden ge-
woon mee, maar het aantal 
onnodige fouten was bij ons 
veel hoger dan bij de tegen-
partij. Dan blijf je achter de 
feiten aanlopen. En qua ni-
veau was dit wel een tegen-
stander geweest om punten 
tegen te pakken.’’
Set Up begon het seizoen met 

een 2-3 nederlaag tegen VVH 
en een 3-2 nederlaag tegen Si-
de-Out. “In beide wedstrijden 
had er meer ingezeten’’, zegt 
Gaillard. “En het is heel verve-
lend dat je weet dat er meer in 
zit, maar het er niet uit komt.’’ 
Het derde duel tegen Krathos 
in Hoogezand ging met 4-0 
verloren. ‘’Die jongens waren 
duidelijk beter. Maar in het 
begin hadden we wel moge-
lijkheden om ze pijn te doen. 
Dat hebben we niet gedaan, 

waarna we zijn overklast.’’ De 
doelstelling dit seizoen is dui-
delijk: handhaving in de 2de 
divisie. Gaillard: “Ons doel is 
plek negen of hoger. Of dat er 
in zit? Als je het niveau van 
een team moet beoordelen 
moet je ook naar de trainin-
gen kijken. Dan zie je wat ze 
kunnen en waar ze naartoe 

kunnen groeien. Ik denk wel 
dat handhaving er in zit.’’
Vorig seizoen won Set Up de 
meeste wedstrijden; een ni-
veau hoger gaan de meeste 
potjes verloren. Daar mee om-
gaan kan lastig zijn, weet de 

trainer. “Het domste is nu de 
druk te verhogen. De druk zal 
er vanaf moeten. We moeten 
het zelfvertrouwen naar bo-
ven halen. Vorig seizoen stond 
er een team dat enorm veel 
vechtlust had. Dat mis ik nu. 

Ze hebben het laten zien dat 
de vechtlust er in zit. We moe-
ten een manier zien te vinden 
om dat terug te krijgen.’’ 
Op 4 november is het CSV 
Zwolle - Set Up. CSV staat ze-
vende. Gaillard: “Ik kijk niet 

naar de stand. We moeten zo 
snel mogelijk ons eigen spel 
gaan spelen. Met vechtlust. 
Energie erin steken en niet bij 
de pakken neer gaan zitten. En 
niet te graag willen, waardoor 
je jezelf ook kunt blokkeren.’’ 

Gaillard wil vechtlust zien bij Set Up
door Hans Assink

Niveau op trainingen geeft hoop

‘WE MOETEN HET 
ZELFVERTROUWEN 
NAAR BOVEN 
HALEN’

“Ik kijk niet naar de stand. We moeten zo snel mogelijk ons eigen spel gaan spelen. Met vechtlust,” zegt trainer Peter Gaillard. Foto: Wichert van 
den Beld.

Wanneer deed jij voor het laatst iets voor het eerst? Het na-
jaar is het moment om iets nieuws te leren! Bij Quintus, cen-
trum voor kunst en kunsteducatie, start vanaf dinsdag 31 ok-
tober een reeks korte cursussen met vaste toppers, 
nieuwkomers, vervolgcursussen en maar liefst twee series 
lezingen.

KAMPEN - Onderzoek wijst 
uit dat muzikale ontwikkeling 
niet vroeg genoeg kan begin-
nen. Vast onderdeel in het 
muziekaanbod van Quintus is 
daarom Muziek op Schoot. 
Vanaf 8 november start de 
groep van 10 tot 18 maanden 
(2,5-4 jaar = vol). Mee op 
‘Kleuteravontuur met Muziek-
instrumenten’ kan vanaf 

woensdag 1 november en 
vanaf 9 november staan di-
verse groepen ‘Djembé voor 
kids’ op het programma. 
Droom je ervan om in een 
band te spelen maar weet je 
nog niet op welk instrument? 
Dan is het Popatelier (8-12 
jaar) iets voor jou (start 2de 
week november). Voor jong én 
oud is de cursus ‘Kennismaken 
met een Muziekinstrument’ 
van 5 lessen, met keuze uit 
(bijna) alle instrumenten.

Nieuw
Presenteer je graag, maar 
weet je niet goed hoe je over-
komt? Heb je een klinkende 
stem, maar praat je wel erg 
snel? Van manager tot begra-
fenisondernemer, van docent 
tot schrijfster, van badmeester 
tot moeder. We gebruiken al-
lemaal onze stem om uit te 
dragen wat we willen. De 
nieuwe cursus ‘Stem- en Pre-
sentatietechniek’ maakt je be-
wust van je kracht en je val-
kuilen. De cursus is ook 
beroepsmatig te volgen en 
start bij voldoende deelne-
mers op 8 november.
 
Groepszangles
Je stem handiger gebruiken 
zodat het zingen in een koor 
makkelijker en leuker wordt, 
leer je bij ‘Groepszangles voor 
Koorleden’.
 
Docent Ellen Schwantje werkt 
aan zangtechniek door oefe-
ningen en het zingen van 
meerstemmige stukken. Start 
op 7 en 9 november.
 

 
Aquarel en meer
In de nieuwe beeldende cur-
sus ‘Aquarel’, krijgen deelne-
mers de basistechnieken van 

het aquarelleren onder de 
knie (start 8 november). In 
diezelfde week begint ook ‘Te-
kenen voor Beginners’ en 
‘Edelsmeden’ (basis en ver-

volg). Vanaf 31 oktober ver-
zorgt architectuurhistoricus 
Hans de Man opnieuw drie 
architectuurlezingen. Onder-
werpen zijn ‘Frank Lloyd 
Wright in Nederland’, ‘Moder-
ne architectuur in Japan’ en 
‘De Jaren ‘70’. Nieuw zijn de 
Kunstlezingen van Onno Zijl-
stra vanaf donderdag 16 no-
vember. In drie boeiende 
avonden maakt hij duidelijk 
waarom ‘het zonder verbeel-
ding en kunst niet gaat!’ En-
tree per lezing is 12,50 euro, 

een voordelig passe-partout 
kost 25 euro.
 
Kleuterdans, mode & design 
voor kids
Voor kids die lekker actief aan 
de slag willen, zijn er meerde-
re mogelijkheden. Zij kunnen 
kiezen uit Kleuterdans die 
start op 1 november, Tekenen 
met de 3D-pen voor kinderen 
van 7-12 jaar begint op 8 no-
vember of het Modeatelier 
voor kinderen van 8-12 jaar die 
17 november van start gaat.

Najaar: tijd om iets nieuws te leren!

Voor kinderen zijn er in het najaar diverse cursussen: van muziek tot schilderen en mode. Foto: Quintus 
Kampen.

Voor elk wat wils...

Meer informatie over alle cursussen en 
activiteiten via info@quintuskampen.nl.

Telefonisch informatie opvragen is ook een mogelijkheid: 
038-33 71 200.

Meer weten? Een 
overzicht van alle korte 
cursussen en activiteiten 
vind je op quintuskam-
pen.nl.

 

Cursussen gaan van start 
bij voldoende deelname.

 

Daarom is op tijd 
inschrijven van belang.

SERIE KORTE CUR-
SUSSEN MET VAS-
TE TOPPERS EN 
NIEUWKOMERS

door Quintus Kampen




