
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dépol-Set Up in bekertoernooi 

wel langs Meppel AZ 2  
 

IJsselmuiden 21 november - “Het verschil zit hem in kleine dingen”. Die zin was de 
afgelopen weken meerdere malen te horen. Bedoelt werd het verschil tussen 
winnen en verliezen. Kleine dingen maken het verschil. En dat bewees Dépol-Set 
Up nog maar eens in de bekerwedstrijd tegen vv Meppel AZ 2. Nog geen twee en 
een halve week geleden werd er met 3-1 verloren van de Meppelers. Nu stond 
Dépol-Set Up geen set af en bereikte via een 3-0 overwinning de kwartfinale van 
de beker. 
Maar waar zat het verschil dan in? Nou.., in een uit of thuiswedstrijd, in beter serveren en 
beter passen. Maar ook gewoon in een betere wedstrijdinstelling. Deze zaken draaiden het 
wedstrijdbeeld om. Maakte dat Dépol-Set Up domineerde en terecht won. Al maakten de 
heren uit IJsselmuiden het zichzelf nog wel even lastig. 
Niet in het eerste bedrijf. Want dat ging via 25-18 overtuigend naar Dépol-Set Up. Vv 
Meppel AZ 2 had het vooral passend lastig. Hierdoor kon de sterke middenas niet in 
stelling worden gebracht. Dus ging het spel bij de Meppelers voornamelijk over de 
buitenkanten. Maar domineren deed het daar niet. Vooral ook omdat Dépol-Set Up de 
blokkering prima voor elkaar had. 
Set 2 en 3 hadden een beetje eenzelfde verloop. Dépol-Set Up domineerde en maakte 
goed het verschil. Maar in tegenstelling tot de 1e set stokte de puntenproductie rond de 20 
punten. Er waren wat foutjes te bespeuren; de scherpte leek even weg en kijk…vv Meppel 
AZ 2 sloot ‘gewoon’ weer aan. “onnodig”, aldus trainer/coach Timo Jager die zijn team 
meer agressief wil zien spelen. “En dan vooral de hele set en, ja inderdaad, ook wanneer 
we voor staan”. Jager greep in beide sets in met enkele wissels dit om aan te tonen dat 
een ieder de scherpte moet houden. Uiteindelijk viel in beide sets het beslissende punt 
alsnog vrij gemakkelijk in het voordeel van Dépol-Set Up. Verder dan twee keer 25-23 
kwam Meppel AZ 2 niet. 
En zo werd de kwartfinale van de beker bereikt. Daarin staat er wederom een 
thuiswedstrijd gepland. Tegenstander is de winnaar van de wedstrijd Oudehaske – VVH. 
Een stiekem gokje maakt dat er van uit gegaan wordt dat VVH de volgende tegenstander 
is. Wederom dus en leuke partij in het vooruitschiet. 
De competitie wordt 
volgende week 
zaterdag hervat met 
de topper tegen ANO 
uit IJlst. Wil Dépol-
Set Up zich tussen de 
titelkandidaten 
blijven nestelen dan 
zal de ploeg punten 
moeten gaan pakken 
in IJlst. Een mooie 
uitdaging. Vooral 
mooi omdat een 
week later nr. 2 
Vovem in 
IJsselmuiden op 
bezoek komt. 


