
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Heren Dépol-Set Up houden taai 
VVH van het lijf  

 
 
 
Harlingen 29 september -  Ze hebben er in Harlingen lang, heel lang op moeten 
wachten maar afgelopen zaterdag speelde het eerste herenteam van VVH zijn 
eerste thuiswedstrijd in de 3e divisie. Na jaren van promotieklas en daarvoor 1e 
klas mag VVH dit seizoen, na de promotieklastitel van vorig jaar, eindelijk 
debuteren in de 3e divisie. Gast tijdens die eerste thuiswedstrijd was Dépol-Set 
Up. De ploeg die na de eerste winst op Reflex 2 wel trek had in een tweede winst 
maar van te voren echt niet wist wat het kon verwachten van de Harlingers. 
 
Dépol-Set Up trainer/coach Timo Jager wist wel wat van VVH, maar gaf ook aan het echte 
nivo van deze ploeg niet goed in te kunnen schatten. Na afloop gaf Jager eerlijk toe niet 
verwacht te hebben dat VVH zo taai zou zijn. En kon dan ook niets anders dan zijn 
complimenten geven aan VVH. 
Maar goed, complimenten geven aan de tegenstander is iets wat niet moeilijk is wanneer 
je zelf wint. Want dat deed Dépol-Set Up.  Middels een 1-3 zege werden de vier 
winstpunten mee naar huis genomen en staan de IJsselmuidenaren op 8 punten uit 2 
wedstrijden. De vier punten van afgelopen zaterdag kwamen de ploeg echter zeker niet 
aanwaaien. 
Jager startte set 1 met Rick Vahl, Remco Bultman, Bjorn Holtland, Niels Bronkema, Dave 
de Velde en Joffrey van den Belt geflankeerd door Jelle Holtland als libero. Het duurde tot 
boven ergens boven de 10 punten toen Dépol-Set Up voor het eerst een gaatje sloeg. VVH 
speelde vrijuit, verdedigde veel en had veel aanvalspower. Daarnaast had de Harlinger 
ploeg in een aantal rotaties een prima servicedruk.  Dépol-Set Up speelde niet groots, er 
waren her en der wat foutjes te bespeuren Servicedruk viel tegen. Dépol-Set Up gaf VVH 
dus kans om terug te komen en VVH maakte daar dankbaar gebruik van. Het leidde tot 
een gelijkopgaande strijd boven de 20 punten grens. Jager bracht Erik Schilder voor Dave 
de Velde en Mark Flier kwam Niels Bronkema aflossen. De ploeg liet twee setpoints slordig 
onbenut en zag vervolgens VVH op setpoint komen. Maar ook hier regeerde de slordigheid. 
Uiteindelijk was het Mark Flier die op 27-28 het beslissende punt binnensloeg. 
Set 2 gaf in het begin een duidelijk voordeel voor VVH zien.  Dépol-Set Up leek wat 
zoekende. Maar positief was dat de ploeg wel gedegen volgde.  Op 17-17 sloot Dépol-Set 
Up aan om er vervolgens overtuigend van door te gaan. Vooral Remco Bultman was in 
deze fase aanvallend ongrijpbaar. Druk kwam er ook vanaf de servicelijn waar Rick de 
Vries (die Joffrey van den Belt was komen aflossen) een sterke serie neerzette. 
In set 3 wilde Dépol-Set Up de wedstrijd definitief op slot gooien.  Bij 11-14 had Dépol-Set 
Up de set volledig in z’n greep. Des te onverklaarbaarder was het dat het nog geen drie 
minuten later opeens 17-15 voor VVH stond. Waar de pass tot dan toe bij Dépol-Set Up 
steeds goed stabiel lag, lukte opeens niks meer. Het was zeker de verdienste van VVH dat 
ondanks een achterstand gewoon gedegen bleef door volleyballen. “Knap van VVH” aldus 
Jager. “Je zou verwachten dat er wel wat kopjes bij hun naar benden gingen hangen, maar 
in tegendeel.” Die kopjes hingen bij Dépol-Set Up wel naar beneden. Dus wat dat betreft 
een goed leermoment voor Dépol-Set Up. Via 25-17 werd het 1-2. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In set 4 wilde Dépol-Set Up orde op zaken stellen. Trainer/coach Jager paste zijn 
basisopstelling op drie posities aan. Zowel Mark Flier als Rick de Vries als Erik Schilder 
kwamen voor Niels Bronkema, Joffrey van de Belt en Dave de Velde. In die set 4 moest 
Dépol-Set Up even diep gaan. VVH dat gesterkt leek door de setwinst probeerde vooral 
verbaal door te trekken. Misschien vergaten de Harlingers in die fase hun concentratie, 
want er slopen foutjes in het spel van VVH. Foutjes waar Dépol-Set Up dankbaar gebruik 
van maakte en vanaf 14-14 ging Dépol-Set Up er vandoor. VVH spartelde nog wat tegen, 
maar eenmaal boven de 20 punten was duidelijk voelbaar dat Dépol-Set Up de wedstrijd 
niet meer ging weggeven. Al met al een degelijk slot van een verder wat wisselvallige 
wedstrijd. Gezien het  wedstrijdbeeld kon Dépol-Set Up niets meer dan tevreden zijn met 
de 4 winstpunten. Maar er werd vooral kritisch gekeken naar dat wat een volgende keer 
beter moet. 
 
Die volgende keer is as. zaterdag in eigen huis tegen opnieuw een promovendus, SVI uit 
Zwolle. 
 
 


