
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gemotiveerd Dépol-Set Up 
wint van BEO  

 
Bakhuizen 9 maart - De heren van Dépol-Set Up stonden afgelopen zaterdag in het 
Friese Bakhuizen tegen BEO voor de taak om een antwoord te geven. Een 
antwoord op de eigen ondermaatse prestatie van 4 dagen eerder  tegen ANO in 
de halve finale van de beker. En het antwoord dat werd gegeven was het enige 
juiste antwoord. In Bakhuizen was een scherp en gemotiveerd Dépol-Set Up te 
zien. En met die ingrediënten werd er de juiste basis gelegd voor een prima 
overwinning op BEO. 
In de line-up van Dépol-Set Up viel overigens het nodige op. Midspeler Rick de Vries 
ontbreekt al een paar weken vanwege een knieblessure. In Bakhuizen ontbrak ook Jelle 
Holtland. Ook hij kampt met knieklachten. Omdat de back-up libero Arjen Kaspers met het 
2e herenteam op pad was werd passer/loper Dave de Velde in het afwijkende rode tricot 
gehesen. De Velde vulde die taak de afgelopen seizoenen her en der vaker in en was er 
dus niet onbekend mee. En dat bleek in de wedstrijd waarin De Velde vrijuit en met lef zijn 
taak invulde. Lef was overigens hetgeen dat het hele team in Bakhuizen had. Dit tot grote 
tevredenheid van trainer/coach Timo Jager die dit aspect al menigmaal aanhaalde. 
In de 1e set lag het initiatief meteen bij Dépol-Set Up. De ploeg vulde gedisciplineerd de 
speelwijze en tactiek uit. Er werd op de juiste BEO-spelers geserveerd en de keuzes die 
spelverdeler Rick Vahl maakte waren de juiste op het juiste moment. Het was wel zaak dat 
Dépol-Set Up de concentratie hield want BEO volgde toch goed. Iets wat de Bakhuister 
ploeg vooral afdwong door goed te verdedigen en in de tegenaanval te scoren. Dépol-Set 
Up was serverend beter; had de eigen passing op orde; scoorde in de aanval goed. 
Eigenlijk was het nog wachten op de blokkering die een woordje mee zou gaan spreken. 
En dat kwam na de 15 punten op het juiste moment. Dépol-Set Up nam snel afstand. Liep 
van 15-16 uit naar 17-23. Kreeg nog even wat servicedruk om de oren. Leek even slordig 
te worden in de afwerking maar gooide bijtijds de deur dicht: 21-25 en 0-1. 
In set 2 denderde Dépol-Set Up vervolgens door. Van 5-6 ging het via 6-13 en 9-16 naar 
13-21. En via 17-25 kwam Dépol-Set Up op 0-2. Maar dan set 3. Hier kwam Dépol-Set Up 
voor het eerst onder druk te staan. Enerzijds door een BEO dat zich probeerde op te 
richten en met veel vechtlust en enthousiasme zich terug in de wedstrijd probeerde te 
knokken. En anderzijds doordat Dépol-Set Up zelf slordig werd. Foutjes in service, passing 
en aanval. Verdedigend vielen er gaten. Het spel veranderde van verzorgd in chaotisch. 
Dat chaotische werd eigenlijk ingegeven door iets positiefs; Dépol-Set Up bleef vechten en 
probeerde wellicht iets te geforceerd het ritme terug te vinden. Jager wees zijn ploeg er op 
dat dat terugvinden van ritme vooral moest komen vanuit het weer spelen van goede 
ballen. Vanuit een goede service, herstel pass en weer punten gaan score. En zo waar 
stapje voor stapje keerde Dépol-Set Up terug in de set. Na eerst op 9-9 aangesloten te 
zijn en vervolgens op 16-16 weer naast BEO te zijn gekomen kwam er een fase aan 
waarin het leek dat Dépol-Set Up ging doordrukken richting setwinst. Net op dat moment 
zorgden drie fouten op rij alsnog voor setwinst van BEO. Onnodig wellicht. Nu was het 
weer een wedstrijd en leek de strijd voor de 4e set weer helemaal open. Maar al na een 
paar minuten werd de eventuele illusie van BEO op meer dan 1 set volledig de grond 
ingeboord door een wederom excellerend Dépol-Set Up. Servicedruk ging omhoog. Passing 
was wederom verzorgd en in aanvallend opzicht liep vooral de middenaanval als een trein.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Regelmatig werd de BEO-blokkering op snelheid volledig uit elkaar gespeeld. Via 13-25 liet 
Dépol-Set Up een sterke indruk achter. 
De 4 winstpunten houden Dépol-Set Up in de top 3. De achterstand op Vovem werd 
verkleind tot 2 punten en de nieuwe koploper ANO staat 3 punten boven Dépol-Set Up.  
Nummer 4 vc Sneek 2 staat echter niet ver weg en ook nummer 5 Reflex 2 is in de buurt.  
 
 

 
 
 
Dépol-Set Up heeft op deze laatste twee teams nog wel een wedstrijd tegoed. Die wordt 
aanstaande zaterdag gespeeld wanneer Dépol-Set Up in IJsselmuiden de nummer 11 
Leevoc treft. 
 


