
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Winst voor Dépol-Set Up in 
voorlaatste wedstrijd tegen DBS-Balk  

 
IJsselmuiden 13 april -  In de laatste thuiswedstrijd van deze competitie van Dépol-
Set Up speelden verschillende belangen een rol. Tegenstander DBS uit Balk wilde 
graag wat puntjes meesnoepen om zich definitief te handhaven in de 3e divisie. 
Dépol-Set Up wilde winnen om minimaal de 3e plaats op de ranglijst veilig te 
stellen. En wilde het liefst de volle winst om daarmee de druk op koplopers 
Vovem en ANO (1 punt meer de Dépol-Set Up) hoog te houden. 
En na een leuke en sfeervolle wedstrijd kon geconcludeerd worden dat met de uiteindelijke 
3-1 zege van Dépol-Set Up twee van de drie bovenstaande belangen gehaald werden. DBS 
leek tevreden met een punt; Dépol-Set Up leek tevreden met de winst; maar na kennis te 
hebben genomen van de 0-4 zege van Vovem bij Leevoc moest geconcludeerd worden dat 
Vovem volgende week zaterdag met een twee puntsvoorsprong aan de allerlaatste 
wedstrijd gaat beginnen. En dus aan een 3-1 winst op BEO genoeg heeft. BEO overigens 
zorgde wel voor een stunt door met 3-2 van ANO te winnen waardoor Dépol-Set Up nu op 
de 2e plaats staand, 1 punt voorsprong heeft op ANO en volgende week in Kampen tegen 
Reflex 2 de 2e plaats veilig kan stellen. En.. wie weet… want wonderen zijn de wereld nog 
niet uit…alsnog in aanmerking komen voor de titel. Maar zonder gekheid is dat niet iets 
waar nog op gerekend wordt bij de IJsselmuidenaren. Dépol-Set Up hoopt zich op te 
mogen maken voor promotiewedstrijden naar de 2e divisie. 
Maar eerst de wedstrijd tegen DBS uit Balk. De voormalige ploeg van Set Up-trainer/coach 
Timo Jager presenteerde zich als een hartstochtelijk vechtend team dat Dépol-Set Up niks 
kado wilde gaan geven. Hierbij wellicht extra gemotiveerd door het feit dat hun voormalig 
trainer en medespeler aan de andere zijde van het net stond, maar ook het feit dat de 
ploeg voor de zekerheid nog wat puntjes nodig had gaf een drive. Dépol-Set Up merkte dit 
vooral in de hoge servicedruk die er vanaf de Balkster zijde kwam. Maar ook aan de 
hartstochtelijke vechtlust die de Balksters ten toon stelden.  
Bij Dépol-Set Up zat de niet fitte Joffrey van de Belt op de bank. Zijn plaats werd 
ingenomen door Rick de Vries die nog niet helemaal verlost is van pijnklachten in zijn 
knieën. Libero Arjen Kaspers moest in de 1e set vervangen worden door die andere, ook 
niet helemaal fitte, libero Jelle Holtland. Kaspers verstapte zich licht en kreeg last van zijn 
enkele weken geleden gekwetste enkel. En dat terwijl Dépol-Set Up echt behoefte had aan 
een fitte en stabiele libero. Want Dépol-Set Up werd door DBS met een flinke portie 
servicedruk in de problemen gebracht. Waar vorige week tegen Vovem de passing al 
wisselvallig was, was die ook tegen DBS verre van stabiel. Het zorgde er voor dat Dépol-
Set Up moeite had om zijn aanvalsopties goed uit te spelen. DBS stond daarbij ook nog 
eens goed te verdedigen waardoor er een interessante strijd ontstond.  
In de 1e set liep DBS snel uit naar een 6-13 voorsprong. Dépol-Set Up moest aan het 
repareren. En deed dat ook. Beginnend met de pass, overgenomen door de aanval; een 
prima blokkering en een hogere servicedruk. Op 21-21 sloot Dépol-Set Up weer aan en liet 
vervolgens meteen zien dat het over meer volleyballend vermogen had. Vooral aanvallend 
was Dépol-Set Up sterker en trok via 25-23 de 1e set naar zich toe. 
In de 2e set lag het initiatief wederom bij DBS. Al liet Dépol-Set Up het gat nu niet erg 
groot worden. Eerder na in de 1e set sloot Dépol-Set Up aan en met iets meer gemak 
besliste Dépol-Set Up via 25-21 de 2e set. Maar dan de 3e set. Het cliché ging weer eens 
op dat het moeilijk is om na een 2-0 voorsprong ook de 3e set te winnen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maar eigenlijk totaal overbodig. Dépol nam een snelle voorsprong. Maar gaf door een fors 
aantal fouten deze voorsprong gewoon weg. En Dépol-Set Up ging door met fouten maken 
en reikte DBS uiteindelijk gewoon de winst toe. Trainer/coach Timo Jager benoemde dat 
de scherpte in die 3e set gewoon ontbrak. De ploeg toonde niet de benodigde agressie om 
de wedstrijd in het slot te gooien. Toch jammer. Want ondanks dat DBS ook echt wel een 
set verdiende; Dépol-Set Up had met meer scherpte heel goed een gooi naar de volle 
winst kunnen doen. Maar het liep dus anders en het was zaak voor Dépol-Set Up om in de 
4e set de wedstrijd te beslissen. Want meer schade dan setverlies hoefde nou toch ook 
weer niet opgelopen te worden. Het was een voornemen dat de ploeg goed oppakte. Het 
initiatief en de (ruime) voorsprong was voor Dépol-Set Up, dat eindelijk het verschil in 
kwaliteit duidelijker maakte. Maar gaandeweg de 4e set kwam toch de klad er weer wat in. 
DBS verdiende een compliment dat het door bleef volleyballen. De Friezen hielde de 
servicedruk hoog en daarmee wist DBS puntje voor puntje van de achterstand weg te 
snoepen. Verder dan 22-20 liet Dépol-Set Up de Balksters echter niet komen. Aanvalsfout 
DBS betekende 23-20 waarna de set definitief was gespeeld. Gezien het wedstrijdbeeld 
kon Dépol-Set Up tevreden zijn met de 3-1 zege. En ook gezien het verlies van ANO bij 
BEO maakte dat Dépol-Set Up tevreden kan zijn. Het setverlies van Dépol-Set Up leverde 
het met 0-4 winnende Vovem wel een twee-punts voorsprong op voor de echte finale as. 
zaterdag. Vovem speelt dan in eigen huis tegen BEO. En Dépol-Set Up? Nou..dat heeft nog 
een hele lastige klus aan “de andere kant van de brug” te klaren. Reflex 2 wacht en zal de 
buurman in deze streekderby de punten zeker niet kado gaan geven.  
 
 

 
 


