
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Heren Dépol-Set Up zijn niet 
zichzelf in Meppel 

 
Meppel 3 november - Vooraf was wel duidelijk wat de ploeg wilde. In Meppel tegen 
het 2e herenteam van vv Meppel AZ een goede wedstrijd spelen en met winst 
terug naar huis. Maar de ploeg faalde hopeloos in het vertalen van deze wil naar 
de praktijk. Geen enkel moment zat de ploeg lekker in de wedstrijd. Geen enkel 
moment straalde de ploeg het vertrouwen uit om met de winst naar huis te gaan. 
En dus was de 3-1 nederlaag eigenlijk een terechte nederlaag. 
 
Terecht omdat Dépol-Set Up het naliet om het basisniveau goed neer te zetten. Al in de 1e 
set bleek dat de passing verre van stabiel was. Enkele directe fouten, maar meer nog 
halve passes die door spelverdeler Rick Vahl omgezet mochten worden in een bruikbare 
aanvoer voor de aanvallers. Aanvallers die ook niet uitblonken in het vertrouwen om de 
bal bij Meppel AZ 2 op de grond te slaan. Dépol-Set Up was gewoon niet zichzelf in 
Meppel. Toch leek er in het scoreverloop niets aan de hand. Meppel AZ 2 speelde namelijk 
misschien nog wel slechter dan Dépol-Set Up. En dus leek Dépol-Set Up ‘gewoon’ op weg 
naar setwinst in set 1. Leek, want vanaf een  14-20 voorsprong haperde de motor lelijk. In 
een mum van tijd sloot Meppel AZ 2 bij Dépol-Set Up aan. In die fase bleek dat Dépol-Set 
Up de problemen die het ondervond niet op kon lossen. Er las alsnog een winstkans, maar 
de overtuiging ontbrak en zo pakte Meppel Az 2 via 27-25 set 1.  

Set 2 begon 
gelijkopgaand. 
Trainer/coach Timo Jager 
gaf zijn basiszes een kans 
om zich te revancheren. 
Maar die basiszes bleven 
wat aanrommelen en 
konden maar niet 
overtuigen. Met kunst en 
vliegwerk kon Dépol-Set 
Up Meppel AZ volgen. 
Vanaf halverwege de set 
was het geduld van 
trainer/coach Jager 
kennelijk op en begon hij 
aan het inzetten van 
nagenoeg zijn hele 
wisselbank. Beter werd 
het er in de 2e set echter 
niet op en via 25-19 was 
de stand 2-0. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toch liet Jager zijn afsluitende opstelling van set 2 staan en die basiszes pakte in de 3e set 
toch het initiatief. Niet met flitsend volleybal. Maar wel met een lagere foutenlast dan in de 
1e en 2e set. Richting einde van de set liet Dépol-Set Up de Meppelers nog wel wat 
terugkomen, maar de 23-25 bood voldoende perspectief voor de 4e set. 
Maar eenmaal aanbeland in die 4e set leek dat perspectief weer als sneeuw voor de zon te 
verdwijnen. Het liep gewoon van geen kant bij Dépol-Set Up. Daar veranderden enkele 
wissels ook niks meer aan. Vis 25-21 haalde Meppel AZ 2 de 4e set en 3-1 winst binnen. 
En dus mag Dépol-Set Up zich even goed achter de oren krabben. Het zal terugmoeten 
naar het verhogen van het eigen basisniveau. Het spel van service en pass weer op orde 
krijgen. En vertrouwen kweken op alle andere spelonderdelen. De ploeg zal dat wel met 
elkaar moeten doen. Want in Meppel bleek des te meer hoe de ploeg ‘uit elkaar valt’ in 
eilandjes wanneer het niet lekker loopt. Een serieus iets wat echter ook weer niet ‘te groot’ 
moet worden gemaakt. Het verschil zit hem vaak in kleine dingen. In een bal wel of niet 
goed passen, in een bal hard inslaan of simpel weggeven, in een bal net wel verdedigen of 
net niet, in een service met druk bij de tegenstander laten aankomen of een makkelijke of 
zelfs foutservices produceren. Een serie van goede ballen kweekt vaak vertrouwen. 
Het wordt dus zaak dat Dépol-Set Up vooral weer goede dingen gaat doen. 
Te starten as. zaterdag in Leeuwarden tegen Leevoc.    
 


