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Debuut in 1A geeft heren Set Up extra energie
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De heren van Set Up uit IJsselmuiden hadden er eigenlijk geen rekening meer mee gehouden
dat ze komend seizoen in de eerste divisie zouden mogen uitkomen. De nummer vijf van de
tweede divisie A had wel stille hoop haar debuut op eerste divisieniveau te mogen maken. Tot
hun grote vreugde kwam het verlossende bericht en trainer Peter Gaillard denkt dat de promotie
de hele club een enorme stimulans zal geven.
Stabiele tweede divisionist
De 67-jarige Peter Gaillard is al drie jaar trainer van de heren van Set Up IJsselmuiden en
speelde die jaren in de tweede divisie. “We waren een stabiele tweededivisionist,” vindt
Gaillard. “Afgelopen seizoen zijn we als vijfde geëindigd. We hebben veel pech gehad. De club
bevindt zich in de schaduw van Kampen en Zwolle en die clubs nemen onze talenten over. De
aanvoer van talenten moet uit de club zelf komen. Afgelopen seizoen hebben we met alleen
jongens van de club gespeeld. De oudste is 26 jaar. We hebben helaas met blessures te maken
gehad, waardoor we niet compleet konden zijn op de beslissende momenten. Ik heb dan ook
niet het gevoel dat we maximaal gepresteerd hebben. We waren niet de best volleyballende
ploeg, maar als collectief waren we heel sterk. Wij steken er veel energie in. De ploeg bestaat
uit verschillende karakters, maar we hebben hetzelfde doel en daar zetten we ons volledig voor
in.”

'Uitgelezen kans'
Set Up had bij de Nevobo wel aangegeven dat de club interesse had in een plaats in de eerste
divisie als de mogelijkheid zich zou voordoen. “Toen er een plaatsje vrijkwam in de eerste
divisie hebben we direct gezegd dat we deze kans zouden aangrijpen. Na het bekend worden
van de promotie kwam er veel energie los bij de spelers en de club. We zijn er erg blij mee. Dit
is een uitgelezen kans voor de club. We hebben dit met elkaar verdiend. Set Up heeft nog nooit
zo hoog gespeeld. Jeugdige talenten zitten straks op de tribune en zien de wedstrijden van
Heren 1. Zij weten dat de vacatures uit de club zelf moeten komen. Dat zal hen de motivatie
geven om ook in Heren 1 te komen.”
Drie nieuwe spelers
Peter Gaillard wilde zijn selectie graag uitbreiden. “We hadden een krappe selectie en dan kun
je eventuele blessures moeilijk opvangen. Daarom hebben we de selectie vergroot met drie
nieuwe spelers. Eén speler is naar Heren 2 gegaan.” Twee nieuwe spelers maken de overstap
van Heren 2 naar Heren 1. Dat zijn Dave de Velde en Rob Schrijver. De overgang van de 19jarige Leander Kars van Heren 6 naar Heren 1 is vrij bijzonder. “Heren 6 is een opleidingsteam,”
verklaart Gaillard. “Veel clubs slagen er niet in om het eerste herenteam samen te stellen met
jongens van de eigen club, wij wel.” Slechts één speler verliet Heren 1 van Set Up. Marien
Alberts speelt komend seizoen in Heren 2.
Handhaving
Peter Gaillard uit Doornspijk verwacht dat zijn ploeg zich zal kunnen handhaven in de eerste
divisie A. “De ploeg kan zich heel goed vastbijten in sterkere tegenstanders. Dat geeft de
spelers extra energie. Ik denk dat we ons ruim moeten kunnen handhaven. Komend seizoen
staan enkele bijzondere wedstrijden op het programma. Tussen Set Up, CSV Zwolle en vv
Voorsterslag/vc Zwolle bestaat een gezonde rivaliteit. Daar kijken we naar uit.”
'Geen grootspraak'
Peter Gaillard noemt Set Up IJsselmuiden, dat 250 leden telt, “een club van harde werkers, die
de mentaliteit van ‘niet lullen, maar poetsen’ hebben. De leden zijn mensen die wars zijn van
grootspraak of overdreven gedrag. Men heeft bij de club in ieder geval geen last van
hoogmoedswaanzin.”
Gaillard speelde lang geleden zelf voor SVV en Vives. Daarna werd hij trainer van onder andere
Tornax, Nivoc, NVC, Volkei, VVH, EVV, Hierden en Vives.

