Winst Dépol-Set Up op A.N.O.
na bizar scoreverloop.
IJlst 1 december - Dépol-Set Up sluit het jaar 2012 af met drie zeer interessante
wedstrijden. In de eerste van die serie van drie wedstrijden trof Dépol-Set Up in
het Friese IJlst koploper ANO. Het doel: op jacht naar dat wat de afgelopen jaren
niet vaak lukte; winnen van ANO.
Mooie woorden, maar voordat die in daden omgezet werden moest Dépol-Set Up uit een
dal omhoog klimmen. En het pad omhoog liep ook nog eens erg dicht langs de rand van de
definitieve afgrond. Beeldspraak passend bij de wedstrijd die Dépol-Set Up in IJlst speelde.
De 1e set liet een dominerend ANO zien. De koploper was scherp en liet een behoorlijke
portie servicedruk op de passers van Dépol-Set Up los. Alhoewel het niet barstten was,
boog het trio Bultman, De Velde en libero Arjen Kaspers wel. Niet veel ballen kwamen
lekker in de handen van spelverdeler Rick Vahl te liggen. Die daardoor veel moeite had om
zijn middenas Bjorn Holtland en Rick de Vries aan te spelen. Daardoor gingen er veel
ballen richting de buitenkanten waar de eerder genoemden Remco Bultman en Dave de
Velde met grote regelmaat een sterke blokkering troffen. Bleef over Mark Flier, die
normalerwijze met zijn rake klappen het team over een punt heen kan tillen, maar die nu
maar niet lekker in de wedstrijd kwam te zitten. Dépol-Set Up had dus eigenlijk weinig in
te brengen tegen het goed spelende ANO. Vooral ook omdat Dépol-Set Up zelf maar
mondjesmaat servicedruk kon zetten.
Toch kwam er een kleine kentering in de set. ANO leek langzaam uitgeraasd en bleek ook
foutjes te kunnen maken. Het waren dit soort momenten dat Dépol-Set Up zich wat
oprichtte en wat terug deed. Dépol-Set up kwam van 20-12 terug naar 22-20. Dat was het
moment dat ANO alsnog orde op zaken stelde en via 25-21 de 1-0 op het bord noteerde.
Over de 2e set kunnen we kort zijn. Dépol-Set Up liep achter de feiten aan. Kon geen grip
krijgen op het spel van ANO dat al ‘timmerend’ richting 25-14 en de 2-0 ging. Tijd voor
bezinning bij Dépol-Set Up. Op deze manier doorgaan had geen zin. Trainer/coach Timo
Jager, die met enkele wissels al had geprobeerd zijn ploeg weer op gang te brengen,
bracht de focus terug op het spelen van ‘de eerste ballen’; de service en de pass. Hij
bracht verder Niels Bronkema, Joffrey van den Belt en Erik Schilder in het veld voor Flier,
De Vries en Kees ten Brinke, die in set 2 Dave de Velde al had afgelost.
Na een ietwat voorzichtige start kwam ‘de nieuwe zes’ langzaam los. De servicedruk ging
omhoog; aanvallend werden er goede punten gescoord en vooral ook blokkerend werd het
verschil gemaakt. En, misschien nog wel belangrijker, er kwam emotie in het spel van
Dépol-Set Up. Verbaal fantastisch luid gesteund door een grote schare supporters deed
Dépol-Set Up overtuigend iets terug via 19-25. Maar dan set 4. De verwachting dat ANO
weer zou gaan aan zetten met zijn service kwam uit. En met die service sloeg ANO tot drie
keer in de set aan toe een gat met Dépol-Set Up dat zelf prima speelde. Het was een echte
wedstrijd waarin het Dépol-Set Up steeds weer lukte om de schade te repareren. De 24-21
en daarmee drie matchpoints leek echter Dépol-Set Up zijn Waterloo te worden. Leek,
want Dave de Velde gooide er opeens een prima serie opslagen tegen aan. Opslagen
waarmee Dépol-Set Up in één keer het gat dichtte en zelfs direct op setpoint kwam. Tot
twee keer aan toe werkte ANO dat setpoint weg, waarna het zelf het volgende matchpoint
afdwong. Een verwoestende blokkering en een fout bij ANO later bracht alsnog de 26-28
en een 2-1 stand op het bord.

En dan set 5. Daarin was het toch even schrikken toen Dépol-Set Up tegen een snelle 7-2
achterstand aankeek. Het was echter dat moment dat Dépol-Set Up de draad van de set er
voor weer oppakte. Op service van Joffrey van den Belt werd er wederom een achterstand
gerepareerd. En hoe! 7-2 werd 7-8 en vanaf dat moment heerste Dépol-Set Up. ANO wist
nog maar drie keer te scoren en moest toezien hoe Dépol-Set Up via 10-15 de 2-3 winst
uit IJlst weg snoepte.

Een hele mooie winst die veel voldoening geeft. Een winst waarmee Dépol-Set Up
stevig mee blijft doen in de strijd om de bovenste plaatsen. “Maar belangrijker
nog is de les die mijn jongens geleerd hebben dat we toch echt meer emotie in
ons spel moeten gooien. Althans, ik mag hopen dat mijn jongens die les nu
geleerd hebben, want we kunnen toch echt wel meer van die emotie gebruiken”.
Aldus trainer/coach Jager, die veel van die emotie ook as. zaterdag in de
thuiswedstrijd tegen nummer 2 Vovem ’89 uit Emmeloord wil terugzien. De
volgende topper staat dus voor de deur.

