
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dépol-Set Up schiet te kort tegen 
Sneeker routine  

 
IJsselmuiden 20 oktober - Waar alle andere teams uit de 3e divisie vrij waren stond 
er voor de heren van Dépol-Set Up en vc Sneek h2 de onderlinge wedstrijd op het 
programma. En die wedstrijd kreeg meteen het predikaat ‘topper’ mee. Want ook 
al zegt de stand na vier wedstrijden niet heel veel. Dit waren toch twee van de 
drie teams (Vovem is de derde) die een overtuigende seizoensstart neerzetten.  
Dat deze wedstrijd in dit weekend gespeeld werd kwam vc Sneek in ieder geval niet slecht 
uit. De ploeg moet vaak puzzelen of het aanvangstijdstip te combineren valt met 
wedstrijden van het 1e herenteam. Maar in dit weekend kon de ploeg met alle beschikbare 
spelers naar IJsselmuiden afreizen om Dépol-Set Up in een zo sterk mogelijke opstelling 
tegemoet te treden. En zo trof Dépol-Set Up een tegenstander die een mix was van 
kwaliteit, routine en talent. Een team dat het vermogen heeft om zeer hoge ogen te 
gooien in de 3e divisie. Een vermogen overigens wat ook aan Dépol-Set Up mag worden 
toegeschreven.. zie daar voldoende ingrediënten voor een interessante wedstrijd. 
Het initiatief in de 1e set lag duidelijk bij vc Sneek. Dépol-Set Up leek vooral in de 
beginfase niet scherp genoeg wat vooral ten kostte ging van het scorend vermogen. Later 
in de set kwam daar ook nog eens een rammelende passing bij. De 9-17 die op een 
gegeven moment op het bord stond leek dan ook beslissend. Leek.. want Dépol-Set Up 
richtte zich langzaam op. Ging vooral beter serveren en in het veldspel werd meer energie 
gelegd. Op 22-22 sloot Dépol-Set Up aan bij vc Sneek dat het steeds lastiger kreeg. Een 
interessante strijd richting einde set ontspon zich. Die jammerlijk werd beëindigd door een 
domme opstellingsfout bij Dépol-Set Up; 24-26. 
Dépol-Set Up had in ieder geval de bevestiging dat het niet onder deed voor vc Sneek 2. 
Voorwaarde was wel dat het spel in orde was en dan vooral de basis van serve-pass. Maar 
in de 2e set bleek al snel dat dit helemaal niet in orde was. Een te veel aan servicefouten 
en een zeer matige passing maakte dat Dépol-Set Up op geen enkele manier druk kon 
zetten op vc Sneek; 18-25 en 0-2. 
Set 3 liet een ander beeld zien. Bij Dépol-Set Up waren Mark Flier en Kees ten Brinke Niels 
Bronkema en Dave te Velde komen oplossen. Beide pakten hun rol goed op. Maar 
misschien nog wel een grotere winst was dat libero Jelle Holtland zich langzaam herstelde 
want daarmee herstelde de passing zich ook goed en creëerde Dépol-Set Up voor zichzelf 
meer mogelijkheden om te gaan volleyballen. Het midden met Rick de Vries en Bjorn 
Holtland kon beter bediend worden. Het groeiende vertrouwen was verder terug te zien in 
de servicedruk en de blokkering. Via 25-20 ging de 3e set terecht naar Dépol-Set Up. 
En Dépol-Set Up ging in set 4 vervolgens goed door. Het bleef het initiatief houden en 
stond gedurende de set op een voorsprong die op 18-14 op z’n grootst was. Op 20-17 ging 
het echter opeens lelijk mis. Na eerst een paar ‘domme punten’ tegen gaf Dépol-Set Up 
het boven de 20 helemaal weg. vc Sneek 2 had slim zijn bloklijn versterkt, iets waar de 
aanval van Dépol-Set Up niet goed op reageerde. Tot vier keer aan toe sloeg Dépol-Set Up 
zich kapot op de blokkering. Het leverde vc Sneek de laatst benodigde punten op 21-25 en 
1-3. Daar waar de wedstrijd dus richting een 5e set leek te gaan moest Dépol-Set Up even 
flink slikken. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nederlaag kwam natuurlijk aan. Aan de andere kant was er de berusting dat vc Sneek 
2 met dit materiaal over een goede ploeg beschikt. Maar wel knaagde het bij Dépol-Set Up 
dat het op een paar momenten in de wedstrijd niet zijn niveau had gehaald. Wat weer 
positief gebruikt kan worden. De lessen van deze nederlaag moeten dus worden 
meegenomen. 
In eerste instantie is dat naar donderdag 25 oktober, wanneer Dépol-Set Up in Oosterend 
(Friesland) voor de beker tegen promotieklasser CoVoS speelt. Het weekend daarop is 
Dépol-Set Up vrij om op 3 november vervolgens uit naar FIZZ/MAZ 2 uit Meppel te gaan.  
 
 
 


