
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dépol-Set Up repareert eigen 

wisselvalligheid bijtijds 
en pakt volle winst. 

 
IJsselmuiden 12 januari - Afgaande op de eindscore was er na afloop van de 
eerste wedstrijd van 2013 tevredenheid bij Dépol-Set Up. Het vooraf als ‘lastig’ 
bestempelde VVH uit Harlingen werd met 4-0 aan de kant gezet. Een score echter 
die onvoldoende het verhaal van de  wedstrijd vertelt.  Een wedstrijd waaraan 
Dépol-Set Up trainer/coach Timo Jager het predicaat  “matig en wisselvallend” 
gaf.  
En terecht, want de wedstrijd tegen VVH was zo’n wedstrijd waarin Dépol-Set Up ook 
zomaar schade had kunnen oplopen. Maar dit gebeurde niet en dat positieve moet ook  
benadrukt worden. Een wedstrijd dus met twee kanten. Eerst maar eens het resultaat. In 
een weekend waarin nummer 2 Vovem  koploper ANO trof wist Dépol-Set Up (eveneens 2e 
plaats) dat er een kans lag om of de ene af te schudden of de ander te naderen. Zoveel 
mogelijk wedstrijdpunten halen was dus het doel . En met de 4-0 overwinning werd dat 
doel behaald. Na afloop bleek dat Vovem met 1-3 won bij ANO. Waardoor ANO en Dépol-
Set Up nu de koppositie delen en Vovem op 1 punt volgt. 
Maar tot zo ver de concurrentie. Trainer/coach Jager benadrukte dat hij zich de komende 
weken niet bezig gaat houden met Vovem of ANO. Set Up treft beide teams namelijk pas 
op 23 maart en 6 april. De aandacht moet week voor week op de eigen prestatie liggen 
aldus Jager. En die mag nog wel wat stabieler worden.  In de wedstrijd tegen VVH liet 
Dépol-Set Up iets van de bovengrens zien, maar ook iets van de ondergrens. En 
schommelde het vooral tussen die ‘lijnen’ heen en weer. 
De bovengrens was vooral in de 1e set zichtbaar. Na een wat ‘laffe start’ ging Dépol-Set Up 
vanaf een  3-6 achterstand helemaal los. Het startsein werd gegeven vanaf de servicelijn. 
Daar waar Jager ook wil dat zijn team het startpunt legt. Maar ook het veldspel zat prima 
in elkaar. Scherp en gedreven spelend bleef er weinig over van VVH; 25-12. 
Maar dan set 2. Daarin draaide het beeld zich volledig om. Dépol-Set Up zorgde zowel via 
de service als in de passing voor onvoldoende voorwaarden druk te kunnen zetten op VVH. 
Aanvalsspel was doorzichtig. Buitenkanten werd goed dicht gezet door de blokkering van 
VVH. Er waren foutjes zichtbaar.  Alles wat in set 1 zo goed was uitgevoerd was volledig 
verdwenen. En het zag er ook niet naar uit dat dit terug ging komen. Dus besloot Jager tot 
wissels. Kees ten Brinke kwam voor Erik Schilder, Dave de Velde voor Remco Bultman en 
Mark Flier voor Niels Bronkema. Gevolg…? Het team ging zowaar weer volleyballen. 6-16 
was de achterstand. Op 19-20 sloot Dépol-Set Up weer aan. In die fase was goed 
zichtbaar dat VVH ook alles behalve goed speelde en kwetsbaar was. Onder druk maakte 
de Harlinger ploeg veel fouten. En met een prima renderende blokkering ging Dépol-Set 
Up alsnog op zoek naar de setwinst. De ploeg had weer scherpte, had strijd en had lef en 
haalde via 25-23 ook set 2 binnen.  
Voor set 3 stond trainer/coach Timo Jager voor een dilemma. Terug naar zijn 
basisopstelling? De succesvolle zes van slot 2e set laten staan? Het werd het laatste. Een 
beloning voor de goede manier van invallen.  Jager kreeg zijn keuze echter niet 
terugbetaald. Ruim een halve set later had hij al weer drie wissels toegepast.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dépol-Set Up moest weer wat repareren. Nadat het wederom te weinig druk op VVH zette 
en VVH weer op voorsprong kwam. Het was 18-21 en 21-23 maar wederom werd 
zichtbaar dat een VVH onder druk deze dag snel knakte; 25-23 en 3-0 voor Dépol-Set Up. 
In set 4 leek Dépol-Set Up eindelijk door te drukken. Boven de 10 punten werd VVH goed 
op achterstand gezet. Een marge die richting 20 echter slordig werd weggegeven. Daarna 
was het weer goed en kwam Dépol-Set Up op 24-21. Drie matchpoints werden echter niet 
benut. Matchpoint 4 op 25-24 werd wel benut. En de gewenste 4-0 winst veilig gesteld. 
Al met al kan geconcludeerd worden dat de breedte van de selectie een kracht is van 
Dépol-Set Up. Dat wat in het veld komt heeft het vermogen om het ‘beter te maken’. Een 
kracht is ook de vechtlust die de ploeg zich eigen heeft gemaakt. Een kracht is ook het 
aanvalsspel dat, indien het volledig benut kan worden, dominant kan zijn. De ploeg heeft 
veel mogelijkheden en daarom staat de ploeg ook waar hij nu staat. Maar de ploeg zal 
moeten werken aan het nog vaker en vooral constanter benutten van zijn mogelijkheden. 
Vooral de komende weken waarin Dépol-Set Up lager geplaatste teams treft zal het 
moeten proberen een constantheid in zijn spel te krijgen. Lukt dit.. dan gaat Dépol-Set Up 
een hele interessante 2e competitiehelft tegemoet. 
 
 

 
 
 
 As. zaterdag treft Dépol-Set Up in het Zwolse SVI de nummer 12 van de competitie. 
 


