Heren Dépol-Set Up zakken tegen
VC Zwolle H3 ver onder
eigen ondergrens
IJsselmuiden 26 januari - Na de midweekse bekerwinst tegen VVH uit Harlingen
leek het alsof de heren van Dépol-Set Up afgelopen zaterdag moeite hadden
opnieuw de scherpte te zoeken. Tegenstander vc Zwolle 3 kwam als nummer 11
naar de Oosterholthoeve. Smachtend om punten. Punten die de Zwollenaren
vervolgens bijna cadeau kregen van een Dépol-Set Up dat geen moment lekker in
de wedstrijd zat.
Dépol-Set Up wil graag afrekenen met de wisselvalligheid in zijn spel. Ingrediënten
daarvoor zouden volgens trainer/coach Timo Jager meer passie, agressie en plezier
kunnen zijn. Maar als we Dépol-Set Up in de wedstrijd tegen vc Zwolle 3 op deze aspecten
moeten beoordelen dan scoort de ploeg een grote onvoldoende. En de grote vraag is dan:
“hoe kan dit?” een vraag waar heel lang en heel zwaar over gepraat kan worden, wellicht
wijzend naar anderen of elkaar. Maar misschien moet het wel niet al te groot en zwaar
gemaakt worden en moeten alle spelers er individueel en in teamaspect er gewoon een
schepje bovenop doen. Want ook naar de wedstrijd tegen vc Zwolle 3 kijkende; het
verschil zit in kleine dingen.
Want zelfs in deze wedstrijd waarin Dépol-Set Up ver onder de eigen ondergrens zakte
lagen genoeg kansen op winst. In de eerste set bijvoorbeeld toen aan het einde van de set
heel slordig werd gespeeld. Een voorsprong weg werd gegeven en vc Zwolle 3 de 23-25
gewoon in de schoot geworpen kreeg. In de 2e set zat Dépol-Set Up vervolgens helemaal
vast. Kwam na enkele wissels wel los. Trok de stand gelijk en creëerde kansen op setwinst
om daar vervolgens heel erg slordig mee om te gaan. De 3e set was het een groter
verschil. Opnieuw zaten de heren uit IJsselmuiden helemaal vast. De talrijke wissels
brachten daar geen verschil in. Het was heel duidelijk dat er op deze sprake was van een
collectieve off-day.

Eén ding kon de ploeg niet kwalijk genomen worden; de heren probeerden er steeds wel
voor te vechten. Wat in fases ook echt te zien was aan alles en iedereen die over elkaar
heen duikelde om ballen te verdedigen. En ook werden er af en toe prima punten
gescoord. Helaas leidde het nimmer tot het ontvlammen van een vuurtje.
Voor aanvang van set 4 sprak Jager zijn team nog één keer moed in. Gifbeker leeg? Oké!
Win de laatste set. Laat dat begin van een ommekeer zijn. En in die 4e set zat er ook wat
meer lijn en rust in het spel van Dépol-Set Up. En leek de ploeg de set op routine binnen
te slepen. Tot er drie setpoints niet werden benut, vc Zwolle 3 gelijk kwam en beide teams
in een kat en muis spelletje de score ver doorzetten. Opvallend was dat in die fase de
ballen wel werden gescoord. De teller stopte uiteindelijk op 35-33 voor Dépol-Set Up. Zo
hielden de heren toch nog een schamel puntje over aan een wedstrijd die enerzijds maar
heel snel vergeten moet worden, maar anderzijds ook vooral als voorbeeld moet dienen
voor hoe het niet moet.
Aanstaande zaterdag gaat Dépol-Set Up op bezoek bij vc Sneek 2. De ploeg die Dépol-Set
Up als nummer 4 op de hielen zit.

