
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3-1 winst voor Dépol-Set Up op 

DBS-Balk in laatste wedstrijd van 2012 
 

Balk 15 december - Aan de ene kant was het gewoon een competitiewedstrijd 
tegen DBS uit het Friese Balk, de nummer 10 van de ranglijst. Aan de andere kant 
was het een wedstrijd tegen de het voormalige team van Set Up-trainer Timo 
Jager. Een feit wat een extra sausje over de wedstrijd goot. Een feit waar Jager 
echter niet al te veel aandacht aan wenste te besteden. De positie op de ranglijst 
maakte dat Dépol-Set Up vooral een goede winstpartij wilde neerzetten.  
Toch kwam de kennis van Jager over de tegenstander erg goed van pas afgelopen 
zaterdag. DBS is een ploeg die ten opzichte van vorig seizoen kwaliteit heeft moeten 
inleveren. Daardoor heeft de nummer 3 van de afgelopen seizoenen het moeilijk. De vele 
blessuregevallen die het team momenteel heeft maakt het nog lastiger voor de nummer 
10 van de ranglijst. Maar DBS is ook een team die ‘beperkingen’ kan compenseren met 
veel servicedruk, tomeloze werklust en daarmee voor iedere tegenstander weer heel lastig 
kan zijn.  
“passend de baas worden over hun service en serverend de baas zijn over hun pass” Dit 
was de belangrijkste opdracht die Jager, tezamen met enkele specifiekere opdrachten, zijn 
mannen meegaf. Opdrachten die Dépol-Set Up in de eerste twee sets heel goed uitvoerde. 
DBS spartelde steeds in het begin van de set goed tegen. Door een goede servicedruk, 
prima blokkering en degelijke verdediging en een heel duidelijk aanvallend overwicht liep 
Dépol-Set Up in het middenstuk van de set snel weg bij de Balksters. Om het uiteindelijk 
ook vrij probleemloos via 16-25 en 17-25 af te maken. 
Bij Dépol Set Up ontbrak Rick de Vries. Joffrey van den Belt en Bjorn Holtland speelden op 
het midden echter een puike partij. Libero Jelle Holtland speelde voor het eerst sinds lange 
tijd weer eens een volledige wedstrijd. Even wennen weer voor hem, maar Holtland bleef 
prima op de been. Op de diagonaal had Niels Bronkema na twee sterke invalbeurten tegen 
ANO en VoVem de voorkeur gekregen boven Mark Flier. En Bronkema speelde ook nu weer 
prima.  
Het zat dus wel snor bij Dépol-Set Up afgelopen zaterdag. Toch moest de ploeg in set 3 
een gevoelige tik incasseren. DBS veranderde zijn opstelling; bouwde vooral in de passing 
en op het midden meer degelijkheid in. De Balksters lieten dit gepaard gaan met een 
hogere servicedruk en daar reageerde Dépol-Set Up niet goed op. Het was niet zo zeer de 
passing die het liet afweten; maar in alle facetten speelde het vooral minder. Kon ook niet 
meer de servicedruk neerleggen die het in de eerste twee sets had laten zien. En dus 
draaide het wedstrijdbeeld zich om en liep DBS in het middenstuk snel weg. Toch jammer, 
want Dépol-Set Up was tot dan toe echt de baas in de wedstrijd. Iets wat het gelukkig in 
de 4e set wel weer werd. Na de 25-14 nederlaag in set 3 werd eerst maar eens benadrukt 
wat wel werkte. Het moment er na stelde Dépol-Set Up overduidelijk orde op zaken en liet 
het DBS eigenlijk al snel kansloos. Op 14-24 werd er nog wel even erg slordig 
omgesprongen met de matchpoints waardoor DBS terugkwam op 18. Maar tot hier en niet 
verder.. 18-25 en 1-3 winst. Een overwinning die tot tevredenheid stemde. Hoewel kritisch 
kijken nog wel even de 3e set naar voren haalt. En terecht. Want kijkende hoe duidelijk set 
1, 2 en 4 gewonnen werden dan zou ook gesteld kunnen worden dat Dépol-Set Up een 
punt heeft laten liggen. Iets wat zich nog even extra liet voelen toen bleek dat koploper 
ANO de volle winst haalde op BEO en nu 4 punten los staat van het tweetal Dépol-Set Up 
en Vovem ’90 dat 3-1 won van Leevoc. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Maakt dus dat Dépol-Set Up de eerste competitiehelft op een 2e plaats afsluit. De ploeg 
doet dus gewoon mee en mag vanaf 12 januari (thuis tegen VVH) laten zien wat ze er 
verder mee doen. 
De top 3 ontloopt elkaar qua onderlinge resultaten tot nu toe niet veel. Dan moet het 
verschil dus gemaakt worden tegen de andere teams. Teams waartegen het gevaar van 
punten verliezen altijd op de loer ligt. Maar eerst kerstreces! Dépol-Set Up wenst iedereen 
fijne dagen en alsvast een sportief 2013 toe.  
 


