
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dépol-Set Up dendert over Leevoc heen 
 
IJsselmuiden 16 maart - In het portfolio van Dépol-Set Up van dit seizoen stonden 
tot dus toe enkele rare uitglijders tegen laag geplaatste teams. In de 18e 
speelronde van dit seizoen liet Dépol-Set Up echter zien hoe het ook kan. Of 
misschien wel; hoe het moet. Het Leeuwarder Leevoc werd drie sets lang volledig 
van de mat gespeeld. Dat de 4e set wat meer moeite kostte mocht geen verassing 
zijn. De uiteindelijke 4-0 winst was echter dik verdiend. 
Leevoc is een ploeg die Dépol-Set Up in de afgelopen jaren nog al eens dwars zat. Hoewel 
het verschil op de ranglijst altijd groot is en Leevoc ieder seizoen weer alle zeilen moet 
bijzetten om zich in de 3e divisie te handhaven; proefden de Leeuwarders menigmaal het 
zoet der overwinning tegen Dépol-Set Up. Zo ook eerder dit seizoen. In Leeuwarden 
verloor een tam Dépol-Set Up toen met 3-1 van Leevoc. De alertheid voor de wedstrijd 
van afgelopen zaterdag was dan ook groot bij Dépol-Set Up. Zelf hadden de mannen uit 
IJsselmuiden baat bij een zo groot mogelijke winst. Want dan zou Dépol-Set Up nog altijd 
meedoen in de titelrace. Maar ook Leevoc had groot belang bij punten. De ploeg is 
afgezakt naar de 11e plaats. Strijd tegen degradatie dus. En in die strijd had Leevoc deze 
wedstrijd nog te goed op de concurrentie. En wilde Leevoc de strijd open houden dan 
moest het punten gaan pakken in IJsselmuiden.  
Een hoop die Dépol-Set Up snel de grond in boorde. In set 1 ging Dépol-Set Up er al snel 
vandoor. Door een prima servicedruk gevolgd door goed veldspel domineerde Dépol-Set 
Up. Leevoc zette daar op eigen serve weinig tegenover. Dépol-Set Up haalde met niet al te 
veel moeite de serve steeds weer terug. 25-14. In set 2 eigenlijk hetzelfde beeld. Dépol-
Set Up was volleyballend beter en toonde ook veel meer scherpte in zijn spel. Door het 
midden was het goed scoren maar ook op de buitenkant, waar bij Leevoc een kleinere 
spelverdeler blokte, was het goed scoren. Tel er een behoorlijk aantal directe fouten van 
Leevoc bij op en je hebt het verhaal van de 25-13 setwinst. 
Dan de belangrijke en vaak moeilijke 3e set. De start was wederom voor Dépol-Set Up. 
Maar dat ging minder overtuigend dan in de sets er voor. Het spel was iets minder 
verzorgd en de passing kwam wat in de problemen. Op 9-9 haalde trainer/coach Timo 
Jager zijn mannen naar de kant. Hamerde op scherpte en concentratie. Op herstellen van 
pass en door zetten van servicedruk. En zie daar.. het vervolg was weer overtuigend. 
Dépol-Set Up liep meteen door naar 14-9; zette een tweede tussensprint in naar 20-11 
waarmee de set eigenlijk gespeeld was. Via 25-17 werd de wedstrijd daarmee op slot 
gegooid. 
Restte het bonuspunt van de 4e set. Set 3 had laten zien dat concentratie en vasthouden 
van scherpte bepalend was. Maar dat ging in die 4e set toch niet vanzelf. Voor het eerst in 
de wedstrijd kwam Leevoc zelfs op voorsprong. Op 8-9 was dit voor het eerst en op 10-13 
was die het grootst. Het lukte Dépol-Set Up echter om nogmaals aan te zetten. Sloot op 
15-15 bij Leevoc aan. Probeerde vervolgens van Leevoc af te komen. Wat tot de 20 
punten niet lukte. Daarna echter wel. Het feit dat Dépol-Set Up volleyballend gewoon veel 
meer in huis had gaf de doorslag en Bjorn Holtland serveerde op 24-22 de wedstrijd uit; 
4-0 Dépol-Set Up. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leevoc staat met nog wedstrijden tegen ANO en Vovem voor de boeg voor een hele lastige 
opgave om handhaving af te dwingen. Datzelfde ANO is as. zaterdag de volgende 
tegenstander van Dépol-Set Up. In IJsselmuiden staat er dus een echte topper op het 
programma. Mooie is dat op bijna hetzelfde tijdstip die andere topper; Vovem uit bij de  
nummer 4 vc Sneek 2 speelt. Na volgende week weten we dus meer over wie welk 
uitgangspunt in de titelrace. 
 
 
 


