
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dépol-Set Up eindigt prachtige 

competitie in lichte mineur 
 

Kampen 20 april - Het was natuurlijk al heel lang duidelijk dat de heren van Dépol-
Set Up een hele lastige laatste wedstrijd zouden krijgen. Want de streekderby 
tegen Reflex 2 staat in veel opzichten los van de competitie. Een derby die beide 
teams niet willen verliezen. Een derby die vooral Reflex na het eerdere verlies in 
IJsselmuiden in de allereerste wedstrijd van het seizoen niet wilde verliezen. 
Maar dat gold ook voor Dépol-Set Up. En misschien nog wel sterker. Want deze 
ploeg had nog wat meer te winnen dan alleen de derby. Hoewel niemand er nog 
op rekende  was er nog een kleine titelkans. En er was nog een 2e plaats die 
zeker nog niet vast stond. Er was afgelopen zaterdag dus heel veel te winnen 
voor Dépol-Set Up. Maar, waar veel te winnen is, kan er ook veel verloren 
worden. En na de 3-1 nederlaag tegen Reflex 2 en winst van nummer 3 ANO 
overheerste er zaterdagavond bij alles wat Set Up was het gevoel dat er vooral 
veel verloren  was. Zo eindigde Dépol-Set Up een prachtige competitie in licht 
mineur. Vraag is, is dit terecht of onterecht? 
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moeten we eerst terug naar de doelstelling 
voor dit seizoen. Die was heel bewust gezet op een plaats in de top 3. Met daarbij de 
aantekening dat eenmaal in de top 3 de kans groot zou zijn dat er meegestreden kon 
worden om de “prijzen” (plaats 1 of 2). Conclusie: Dépol-Set Up heeft zijn doelstelling 
behaald: 3e plaats en tot aan het laatste weekend meegedaan om de prijzen. Gedurende 
het seizoen is er een duidelijke stijgende lijn zichtbaar geworden. Het team is beter en 
stabieler gaan spelen, met meer vechtlust, meer veerkracht. Heeft laten zien dat het de 
mogelijkheden heeft om verder te groeien, om een volgende stap te maken. Het was 
natuurlijk mooi geweest wanneer die volgende stap ook zichtbaar was geworden in een 
stap omhoog naar de 2e divisie. Maar conclusie die getrokken moet worden is dat Dépol-
Set Up nog niet constant genoeg was om dit via de competitie af te dwingen. 
Wat dat betreft was de wedstrijd tegen Reflex 2 daar een mooi voorbeeld van. Het was 
een echte streekderby. Veel en mooi meelevend publiek. Mooie rally's, mooie emoties 
binnen en buiten de lijnen. Kortom een echte wedstrijd. Een wedstrijd ook waarin beide 
teams elkaar niet veel ontliepen en waarin het verschil op details werd gemaakt. En juist 
in die details liet Dépol-Set Up het afweten. Er waren veel foutjes te bespeuren. In de 
passing, in de aanval, in de service, in de verdediging. Op zich niet erg, want ook Reflex 2 
liet deze foutjes zien. Maar wel erg waren de momenten waarop Dépol-Set Up deze foutjes 
liet zien. Eind 2e set, eind 3e set en eind 4e set. Deze sets werden boven de 20 punten echt 
weggegeven en dus mocht Reflex 2 zich via 25-20, 25-22 en 25-21 de gelukkige prijzen. 
Hebben we het niet gehad over de 1e set. Want in die set was het slot wel goed; heel goed 
zelfs.  Na een voorzichtig begin in die 1e set gooide Dépol-Set Up steeds meer agressie in 
z’n spel tot een nivo waarmee het boven Reflex 2 uitsteeg en het Reflex 2 tot het maken 
van foutjes dwong. Had Dépol-Set Up deze sfeer ook in het vervolg van de wedstrijd 
kunnen vasthouden dan was er zeker een andere uitslag op papier komen staan. Neemt 
niet weg dat Reflex 2 knap en met veel passie speelde en dus ook terecht won.    
De wedstrijd maakte duidelijk waarin Dépol-Set Up verder moet groeien: de service, 
constanter in passing, effectiviteit van aanval en wellicht het mentale stukje. Eigenlijk 
mooi dat dit zo duidelijk zichtbaar is het geeft verder richting aan het proces dat dit 
seizoen is ingezet en dat verder zal gaan lopen. 
Kortom de sfeer van lichte mineur mag aan de kant worden gezet voor tevredenheid over 
het proces en vertrouwen in de toekomst. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
De felicitaties gaan richting Emmeloord waar Vovem met 4-0 won van BEO en zich terecht 
de kampioen mag noemen van deze prachtige competitie. De felicitaties gaan ook richting 
ANO dat lang samen met Vovem en Dépol-Set Up meestreed om de bovenste plaats en 
uiteindelijk achter Vovem op een geroutineerde manier de 2e plaats heeft opgeëist. 
ANO kan  as. zaterdag in de bekerfinale tegen DBS nog een echte prijs winnen om het 
seizoen extra feestelijk af te sluiten.  
Voor Dépol-Set Up rest even adem halen.., ontspannen…, en dan gewoon weer hard 
werkend verder gaan. 
 


