
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Heren Dépol-Set Up verspelen 

koppositie na verlies in 
topper tegen Vovem  

 
Emmeloord 6 april -  Het is het hele seizoen al stuivertje wisselen aan kop. Nog 
steeds heeft geen ploeg aangetoond aan kop te horen en te blijven. Maar met 
nog drie wedstrijden te gaan zal dat moment toch echt gaan komen. Na de 4-0 
winst van Dépol-Set Up op concurrent ANO behoorde de koppositie opeens aan 
de heren uit IJsselmuiden. Twee punten voor op nummer 2 Vovem uit Emmeloord. Dat 
afgelopen zaterdag in de directe confrontatie dan ook precies wist wat het moest doen om 
in ieder geval niet af te haken. Winst was het enige waar de Emmeloorders bij gebaat 
waren. Maar voor Dépol-Set Up lagen de kaarten eigenlijk niet anders. Ook in dat kamp 
was men bewust van het belang van deze wedstrijd. 
En dat was in de beginfase van de wedstrijd goed te zien. Dépol-Set Up begon goed aan 
de wedstrijd. Passend, aanvallend en vooral blokkerend liep de trein vanaf het begin 
lekker. Met daarbij de heerlijke sfeervolle ambiance van een volle sporthal in meegerekend 
was één ding duidelijk; de topper was begonnen. Iets waar Vovem al snel aan ging 
meewerken. Na de voorzichtige start kropen de Emmeloorders langzaam uit hun schulp en 
lieten zien aanvallend er ook goed voor te staan. Al snel ontspon zich in de 1e set een 
mooie gelijkopgaande strijd. Spanning, leuk volleybal met mooie ralley’s. Trainer/coach 
Timo Jager was over één ding niet tevreden. De servicedruk van zijn team. Die was te 
laag. Althans te laag om de passing van Vovem in de problemen te brengen. Toch waren 
de eerste winstkansen voor Dépol-Set Up.  Drie setpoints werden helaas niet benut. 
Helaas inderdaad want op 28-27 benutte Vovem wel het setpoint; 29-27 en 1-0. 
Het beeld in de 2e set was niet veel anders dan in de 1e set. Mooie strijd, gelijkopgaand. 
Beide teams ontliepen elkaar weinig. Dépol-Set Up verpakte nu zijn sterkste fase op een 
belangrijk moment; einde set en pakte zo via 23-25 de 2e set;  1-1. Mooie wedstrijd die 
alle kanten op kon. 
De start in de 3e set was weer voor Dépol-Set Up. 4-8 was de mooi verkregen voorsprong 
toen het opeens lelijk mis ging bij Dépol-Set Up.  Eén fase waarin de pass wegviel leverde 
Vovem meteen een voorsprong op. En Dépol-Set Up had veel moeite om deze fase te 
boven te komen. Want ook aan het net werd er even niet meer gescoord. En dan kan het 
snel gaan. Trainer/coach Timo Jager zocht het in wissels. Bracht Erik Schilder en Niels 
Bronkema als nieuwe paser-lopers. Bracht Rick de Vries op het midden. Maar Vovem gaf 
geen duimbreed meer toe. Speelde vanuit een goede pass vrijuit. Benutte alle 
aanvalsopties. En aanvallers gaven ook thuis. Via 25-17 werd er toch een gevoelige tik 
aan Dépol-Set Up uitgedeeld. 
Maar niets aan de hand..althans zo had het kunnen zijn, wanneer Dépol-Set Up zich in set 
4 weer had opgericht. Dit gebeurde echter niet. De ploeg stond zichtbaar geslagen in het 
veld en mistte de sprankeling en de overtuiging die het in de eerste twee sets nog wel 
had. En de sprankeling die het twee weken geleden tegen ANO wel had. Kortom Dépol-Set 
Up haalde gewoon het benodigde nivo niet om aanspraak op de winst te maken. Er werd 
nog wat gesleuteld aan de opstelling. En even leek het alsof er nog een vlammetje ging 
branden. Tot twee keer toe kwam Dépol-Set Up goed terug. Naderde Vovem zelfs nog 
even tot één punt. Maar liet het verschil door een fout weer oplopen. Via 25-22 maakte 
Vovem uiteindelijk een einde aan de verwoede pogingen van Dépol-Set Up er alsnog een 
5e set ui te slepen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En gezien het spelbeeld in vooral de 3e en 4e set was dat dik verdiend.  
Trainer/coach Timo Jager wilde echter niet alleen naar de 3e en 4e set zien. Hij vond 
duidelijk dat zijn ploeg over de hele wedstrijd te weinig servicedruk op Vovem had gelegd. 
Hierdoor kon Vovem met zijn goed spelende spelverdeler Joep Smit alle opties blijven 
gebruiken. En vanuit dat gevoel kon Vovem ook op andere facetten groeien. En waar bij 
Dépol-Set Up er te weinig druk vanuit de service kwam kwam er automatisch veel druk op 
de eigen passing te staan. Wanneer die dan even niet in orde is verlies je de wedstrijd. 
Verschil zit hem in kleine dingen; ook in deze wedstrijd weer. Maar de teleurstelling was 
toch groot bij Dépol-Set Up. De ploeg had ene mogelijkheid zich in pole-position te zetten 
voor de laatste twee beslissende speelrondes en dat is nu mislukt. Maar voorbij is het 
zeker nog niet. Vovem gaat nu samen met ANO aan de leiding en Dépol-Set Up volgt op 1 
punt. En met nog 10 punten te winnen in de laatste twee wedstrijden is er nog van alles 
mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépol-Set Up heeft wel het zwaarste programma. Ontvangt as zaterdag DBS uit Balk 
thuis. DBS kan nog wel wat punten gebruiken om weg te komen van de 
degradatieplaatsen. En een week later sluit Dépol-Set Up af in Kampen tegen Reflex 2. 
ANO speelt nog tegen BEO en Meppel en Vovem gaat nog op bezoek bij Leevoc en 
ontvangt BEO nog. Gezien de tegenstanders lijkt Vovem de beste papieren te hebben. 
Maar niets is zeker. Dépol-Set Up mag dus gewoon doorgaan met het spelen van finales 
en weet wat te doen a.s. zaterdag tegen DBS uit Balk. 
 


