
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Winst voor Dépol-Set Up 

tegen vv Meppel AZ 2  
 

IJsselmuiden 16 februari -  Het was de derde keer dat beide ploegen elkaar dit 
seizoen troffen. De balans na één keer in de competitie en één keer in de beker 
was 1-1. Beide ploegen kenden elkaar dus en wisten wat te doen. Vraag voor 
Dépol-Set Up was misschien meer: hoe goed kent de ploeg zichzelf inmiddels. In 
het zoeken naar vertrouwen en  vorm speelde de ploeg de laatste weken beslist 
niet zijn beste volleybal. 
Zwartkijkers zullen er vervolgens op wijzen dat ook afgelopen zaterdag  tegen de degelijke 
middenmoter Meppel AZ 2  niet goed werd gevolleybald. Het spel werd namelijk 
gekenmerkt door wisselvalligheid. De foutenlast lag in sommige fases ook weer hoog. 
Maar lettende op details en vergelijkende met de voorgaande wedstrijden dan waren er 
vooral ook veel positieve dingen te zien. Het is maar wat je wil zien. Het is maar wat je 
meeneemt naar de volgende wedstrijd. “Gezien de fase waarin we de laatste weken zitten 
wil ik vooral naar de positieve punten kijken. Naar de groei. Wil ik niet dat we onszelf in de 
put houden door steeds weer te benadrukken wat  niet goed gaat!” het is duidelijk dat 
trainer/coach Timo Jager meer positiviteit  in en rondom zijn team wil. Lang stilstaan bij 
de afwezigheid van Erik Schilder (vakantie) Rick de Vries (knieblessure) en de lichte 
blessure van Kees ten Brinke wilde Jager dan ook niet. “We hebben genoeg spelers en 
anders vullen we de ploeg aan met een prima speler uit het 2e team”. Kortom: Dépol-Set 
Up wil vooral vooruit. 
 
Tegen Meppel AZ 2 had Dépol-Set Up, uitgezonderd de beginfase van de 1e set, zijn 
passing goed op orde. En daar lag een stuk winst ten opzichte van vorige wedstrijden.  Het 
gaf spelverdeler Rick Vahl de mogelijkheid om al zijn aanvallende opties te benutten. En 
wanneer de  aanvallers het vizier iets scherper hadden gehad dan had Dépol-Set Up 
eerder in de 1e set bij Meppel AZ 2 weg kunnen lopen. Nu trof Dépol-Set Up net iets te 
vaak een prima Meppeler blokkering waardoor Set Up maar niet los kon komen. De eigen 
blokkering van Dépol-Set Up leek zoekende en de ploeg had wellicht wat meer servicedruk 
kunnen zetten. Maar dit werd beter en vanaf 15-15 sloeg Dépol-Set Up een gaatje 
waarmee het de set leek te gaan beslissen. Toch ging het mis. En weer op een comfortabel 
lijkende voosprong. 24-21 was de stand. Maar drie setpoints werden niet benut. Vooral 
omdat juist op dat moment de aanval het liet afweten. Het was niet de eerste keer dit 
seizoen. En na de 24-26 leek even een katerig gevoel de bovenhand te krijgen in het 
Dépol-kamp. 
Trainer/coach Timo Jager handhaafde zijn basis Rick Vahl, Remco Bultman, Joffrey van  
den Belt, Mark Flier, Dave de Velde en Bjorn Holtland en wees ze op hetgeen in set 1 wel 
goed ging, wat wel werkte, waar meer van gedaan moet worden. En in set 2 liet de ploeg 
zien dat het dit ook kon. Dépol-Set Up haalde eigenlijk wederom het niveau van de set er 
voor. Meppel AZ 2 deed dat echter ook waardoor beide teams elkaar weinig toegaven. Wat 
ook bleef was dat de foutenlast bij Dépol-Set Up te hoog lag. Hoewel dit in het begin en 
halverwege de set geen directe gevolgen had was wel zichtbaar dat het bij Dépol-Set Up 
steeds even ‘stil viel’. Niet alleen het spel; ook de sfeer en de uitstraling. Het was hierom 
dat trainer/coach Timo Jager zijn manschappen bij 16-15 naar de kant riep. “als je die 
sfeer meeneemt naar het einde van de set dan breekt het je op!” aldus Jager. Het was 
duidelijk dat het scenario van de 1e set niet nog eens herschreven hoefde te worden. En 
kennelijk leerde de ploeg. Maakte het een mentaal stapje vooruit door nu een 24-22  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
voorsprong wel direct af te maken. 1-1 in de wedstrijd en een groeiend vertrouwen bij 
Dépol-Set Up. 
In de 3e set ging Dépol-Set Up langzaam maar zeker meer vrijuit spelen. Passing bleef 
goed. Het midden ging steeds beter scoren. Buitenkanten scoorden hun bal en op de 
diagonaal was Mark Flier af en toe nog wat zoekende maar groeide hij verder in de 
wedstrijd. In het middenstuk van de set werd het gaatje gemaakt wat vervolgens prima 
bewaakt werd; 25-21.  
In de 4e set werd al snel duidelijk dat Dépol-Set Up de klus definitief  wilde gaan klaren. Er 
was al een vroege voorsprong.   Meppel AZ 2 was snel door zijn time-outs en wisselopties 
heen en leek zich ook gewonnen te geven. De Meppelers hadden steeds minder dreiging. 
En Dépol-Set Up bleef gewoon lekker doorspelen. Vooral zichtbaar was dat dit met meer 
en meer vertrouwen gepaard ging.  
En in een sport waarin kleine dingen het verschil maken is vertrouwen, een goed gevoel 
hebben, zo belangrijk. Via 25-18 werd het 3-1 voor Dépol-Set Up dat op de ranglijst nu 1 
punt boven koploper Vovem ’90 staat en 2 punten boven de nummer 2 ANO. Vovem ’90 
en ANO spelen volgende week (wanneer Dépol-Set Up vrij is). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende competitiewedstrijd van Dépol-Set Up is op 9 maart in Bakhuizen tegen BEO. 
Voor die speeldatum speelt Dépol-Set Up waarschijnlijk op dinsdag 5 maart de halve finale 
van de beker in Sneek tegen ANO. 
 
 


