
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vc Joure H1 - Dépol-Set Up H1  
Uitslag: 3 – 2 

 
Joure - Voor de mannen van Dépol-Set Up stond vandaag de uitwedstrijd tegen VC 
Joure op papier, vooraf een wedstrijd van de nummer 6 tegen de nummer 11 van de 
competitie. Daar Dépol-Set Up dit seizoen met een jong team ten tonele verschijnt 
dienen de heren elke wedstrijd fel te starten. Diepe dalen afgewisseld door hoge pieken 
zijn kenmerkend voor een jonge ploeg. Dépol-Set Up was gewaarschuwd dat het ook 
vandaag niet vanzelf zou gaan. 
Na een goede start en een fel begin nam Dépol-Set Up de leiding in de 1e set en de 
voorsprong werd vergroot. Echter richting het einde van de set slopen er meer foutjes in 
het spel van Dépol-Set Up en werd net op tijd het goede spel hervat en werd de set nipt 
met 23-25 winst afgesloten. 
  
De tweede set werd er minder begonnen, maar vele scheidsrechterlijke dwalingen 
leidden tot ergernissen bij de mannen van Dépol-Set Up. Vele onterechte beslissingen 
werden door beide scheidsrechters genomen, waardoor Dépol-Set Up het goede van het 
spel verloor en met 25-20 ten onder ging. Hetzelfde beeld was het verhaal in de 3e 
set en in weinig tijd stond het 2-1 voor de thuisploeg nadat de derde set met 25-23 voor 
VC Joure was. 
  
Bij aanvang van de 
4e set werden de 
koppen door Dépol-
Set Up bij elkaar 
gestoken en werd 
afgesproken geen 
aandacht aan de 
leiding te besteden 
en alleen met het 
eigen spel bezig te 
zijn. Gedurende de 
set werd er nog een 
gele kaart getoond 
aan aanvoerder 
Remco Bultman. Hoe 
moeilijk dit ook was 
door alle oneerlijke beslissingen van de leidsmannen, toch wist Dépol-Set Up de set 
binnen te slepen met 23-25. Een 5e set zou de beslissing moeten brengen. 
  
Na de toss en wat woorden tussen beide aanvoerders en de scheidsrechters werd er door 
Dépol-Set Up goed begonnen aan de 5e set. Na redelijk spel en het eenzijdige blijven 
falen van beide scheidsrechters stond het 14-14. Een zuiver correct verdedigende bal 
werd er door de leidsman uitgefloten en de frustratie van Dépol-Set Up nam nog verder 
toe. Nadat het laatste punt voor VC Joure was, was het verlies van Dépol-Set Up tegen 
hekkensluiter VC Joure met 2-3 een feit. 
  
Uiteindelijk wordt het niveau van een wedstrijd altijd bepaald door het niveau van het 
eigen spel en dient er boven alle randzaken gestaan te worden. Hoe goed er ook 
gespeeld werd, de scheidsrechters waren vandaag duidelijk met andere zaken dan 
volleybal bezig. Het team van Dépol-Set Up heeft besloten dit alles snel te vergeten en 
leer te trekken uit deze wedstrijd. 


