
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Heerlijke winst Dépol-Set Up op ANO 

in aantrekkelijke topper  
 

IJsselmuiden 23 maart - Het is al weken een nek-aan-nek- race tussen de top 4 
teams  in de heren 3e divisie. Met afgelopen zaterdag twee onderlinge 
wedstrijden tussen die top 4-teams was er dus sprake van een “super-zaterdag”.  
En toen afgelopen zaterdag om een uur of zeven ’s avonds de balans werd 
opgemaakt werd duidelijk dat deze “super-zaterdag”een duidelijke winnaar had 
opgeleverd: Dépol-Set Up. 
Alsof het van te voren bedacht was. In Sneek ontving de nr. 4 vc Sneek 2 koploper 
Vovem’90 uit Emmeloord. En op het zelfde tijdstip stond in IJsselmuiden nr. 2 Dépol-Set 
Up tegenover nr 3 ANO. ANO overigens heeft nog een wedstrijd tegoed. Op basis van 
verliespunten was ANO dus de eigenlijke koploper. Twee wedstrijden die meer zouden 
gaan vertellen over het perspectief voor de komende weken. Met één zekerheid: hoe of 
wat dan ook; de titelstrijd zou ook na dit weekend nog open blijven. Beslissingen vallen er 
voorlopig nog niet. 
Daarom puur de focus op de eigen wedstrijd. Dépol-Set Up zag op de woensdagtraining 
libero Arjen Kaspers met een enkelblessure afvallen. Niet heel erg want libero Jelle 
Holtland had de training net hervat en was inzetbaar, maar toch even een tegenslag. 
Hoewel.., wat schetste de verbazing afgelopen zaterdag? In het qua kleur afwijkende tricot 
stond Kaspers gewoon warm te spelen. Intensieve behandeling en goed tapen maakte dat 
hij alsnog aan de wedstrijd kon starten. En Kaspers was nodig want ANO nam Dépol-Set 
Up vanaf de start onder vuur met veel servicedruk. Alles er op gericht om de pass-lijn van 
Dépol-Set Up te laten wankelen. Maar die pass-lijn stond goed. Kaspers zo wie zo, 
waardoor ANO de aandacht al snel verlegde naar beide passer-lopers Remco Bultman en 
Dave de Velde. Maar deze hadden hun zaakjes goed voor elkaar. Zolas heel Dépol-Set Up 
dat had. Althans, na een wat voorzichtige start. Het eerste initiatief lag bij ANO dat in de 
1e set een 3-6 voorsprong nam. Dépol-Set Up haakte gelukkig snel aan en kwam op 9-9 al 
weer langszij. En pakte ook meteen het initiatief. Van te voren was er gehamerd op 
servicedruk en waren er duidelijke afspraken gemaakt over waar te serveren en dit werd 
goed en consequent uitgevoerd.  De kracht bij ANO ligt vooral op de buitenkanten en doel 
was om ten eerste de pass bij het net weg te houden. Dépol-Set Up slaagde hier wisselend 
in. ANO  speelde geconcentreerd door en loerde op foutjes bij Dépol-Set Up. Hoewel de 
foutenlast heel laag bleef waren twee, drie momenten van even niet scoren genoeg voor 
ANO om op 24-24 langszij te komen.  De strijd daarna was enerverend en gelijkwaardig. 
Tot Dépol-Set Up op serve van de ingevallen Erik Schilder op 27-27 de twee beslissende 
punten scoorde; 29-27. 
Een hele belangrijke start die in de 2e set meteen werd doorgetrokken door Dépol-Set Up. 
De druk op ANO bleef hoog. Niet alleen serverend en aanvallend, maar ook blokkerend en 
verdedigend stond het goed bij Dépol-Set Up. Vanaf 7-7 werd er een kleine demarrage 
ingezet die aan het einde van de set beslissend leek; 25-19. 
In set 3 sleutelde ANO aan zijn opstelling ging met een andere spelverdeler spelen en ging 
vooral nog meer ballen over de buitenkanten spelen. Nu echter met iets meer tempo. 
Dépol-Set Up moest zich even instellen op dit power-volleybal. Maar had snel door dat de 
sleutel  door het midden lag. Niet alleen met de serve werden de midaanvallers van ANO 
onder vuur genomen, ook de aanval werd vaak door het midden gespeeld. Daarnaast bleef 
het doel de servicedruk hoog te houden. Het werd een set waarin beide teams nooit ver 
van elkaar af stonden. Kleine dingen zouden het verschil gaan maken. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Boven de 20 punten lag het voordeel eerst bij Dépol-Set Up, maar trok ANO net op tijd de 
stand gelijk. Het was echter Dépol-Set Up dat via 26-24 de set besliste en de wedstrijd ‘op 
slot zette’. 
De honger bij Dépol-Set Up was echter nog niet gestild. Er was nog een 4e set en waarom 
die ook niet meteen mee snoepen? Toch bleek aan het begin van de 4e set dat de scherpte 
bij Dépol-Set Up er wat af was. De 3-0 voorsprong leek de spieren  te veel te ontspannen. 
Trainer/coach Timo Jager bracht met Erik Schilder en Niels Bronkema twee verse 
passer/lopers in, die nieuw elan aan het team gaven. De intensiteit ging weer omhoog. Dit 
moest ook wel want er moest wat gerepareerd worden. Op 14-14 kwam Dépol-Set Up 
langszij en nam meteen het initiatief over. ANO bleef bij; kwam op 23-23 langszij. Kwam 3 
keer op setpoint. Dépol-Set Up net zo. Nog even was er rumoer toen een aanvalsbal van 
Mark Flier de antenne leek te raken. Het had de setwinst voor ANO betekent. De arbitrage 
besloot tot het overspelen van de ralley die in het voordeel van Dépol-Set Up eindigde, 
waarna de ploeg meteen doordrukte naar een 30-28 setwinst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo leverde deze spannende en enerverende topper Dépol-Set Up dus 5 punten op. 
Daarmee werd Dépol-Set Up de grote winnaar van deze “super-zaterdag” . 
Vovem ’90 verloor in Sneek nl. met 3-2 van vc Sneek 2. Maakt dat in de nieuwe 
ranglijst Dépol-Set Up aan de leiding gaat. Twee punten voor heeft op Vovem en 
acht punten voor op vc Sneek 2. Nummer 3 is ANO dat nu op zeven punten volgt, 
maar as. zaterdag in Zwolle nog wel de achterliggende wedstrijd tegen vc Zwolle 
3 speelt. Maar.., dit alles zegt nog helemaal niets. Er zijn nog drie 
wedstrijdronden te spelen. En de eerstvolgende tegenstander voor Dépol-Set Up 
is… Vovem ’90. Uit in Emmeloord. Kan het lastiger? Nee, bijna niet. Een echte 
uitdaging voor Dépol-Set Up. En wederom een fantastisch affiche. Prachtig om 
deze competitie met zoveel topwedstrijden te mogen eindigen.  
 
 


