
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dépol-Set Up neemt eerste lastige  

horde in promotiestrijd 
 

Leeuwarden 27 april - De context: drie teams die een halve competitie tegen elkaar 
spelen. De inzet: volgend seizoen uitkomen in de 2e divisie. Als ‘toetje’ na het 
reguliere seizoen mag Dépol-Set Up samen met vc Leeuwarden en Veracles uit 
Groningen deze strijd aan gaan. Afgelopen zaterdag was wedstrijd nummer 1. In 
Leeuwarden stond Dépol-Set Up tegenover de nummer 10 van de 2e divisie vc 
Leeuwarden. 
Het is een jaar geleden dat vc Leeuwarden de titel in de 3e divisie en de promotie naar de 
2e divisie mocht vieren. In het afgelopen  seizoen deed de ploeg vervolgens  verwoede 
pogingen om weg te blijven van de plaatsen 10 t/m 12. Maar op de laatste speeldag 
belanden de Leeuwarders alsnog op plaats 10 en moeten dus in twee wedstrijden alsnog 
handhaving zien af te dwingen.  
Dépol-Set Up ging de wedstrijd van afgelopen vrijuit in. De overtuiging was dat er niks te 
verliezen is. Druk was niet nodig. Maar toch… ja, toch startte de ploeg wat verkrampt aan 
de wedstrijd tegen vc Leeuwarden. Het kostte moeite om de juiste toon, de juiste sfeer te 
vinden. En dus stak Dépol-Set Up in de 1e set te laag in. Dit was terug te zien in weinig 
servicedruk, onstabiliteit in de passing en er ontbrak agressie in de aanval. En daar wist vc 
Leeuwarden wel raad mee. Het speelde lekker door. Hield de druk hoog op Dépol-Set Up 
en profiteerde goed van foutjes van de IJsselmuidenaren; 25-19. Maar dan.. de 2e set. 
Hier stak Dépol-Set Up wel op het juiste nivo in. Verhoogde de servicedruk en bracht vc 
Leeuwarden daarmee al vroeg in de set in de problemen. De angel werd uit het spel van 
de Leeuwarders gehaald en Dépol-Set Up kreeg een mooie schwung te pakken. Aanvallend  
en blokerend werd weinig heel gelaten van vc Leeuwarden.  Bij een voorsprong van 11-19 
zette vc Leeuwarden nog één keer aan vanachter de servicelijn. En uit het niets werd de in 
die set tot dan toe prima spelende passlijn van Dépol-Set Up in de problemen gebracht. 
De ene na de andere bal kwam niet daar waar spelverdeler Rick Vahl ze het liefst hebben 
wil. Op 20-14 en 21-17 vluchtte trainer/coach Timo Jager in time-outs. Ging vervolgens 
aan het wisselen, alles om de opmars van vc Leeuwarden te stoppen. Die eindigde op 20-
21 toen een hele vreemde bal ineens midden tussen alles wat vc Leeuwarden was op de 
grond viel. Het was ook meteen het definitieve breakpunt. Via 22-25 trok Dépol-Set Up de 
stand in de wedstrijd gelijk. Los van die laatste fase in die 2e set speelde Dépol-Set Up 
gewoon erg goed en dat dit geen moment was liet de ploeg in de 3e set zien toen het vc 
Leeuwarden wederom goed onder druk zette. Wederom service, blokkering en aanval 
waren de ingrediënten waarmee een grote voorsprong werd genomen. vc Leeuwarden 
paste wat wissel toe, vluchtte op 9-16 en 13-21 in time outs. Maar deze keer kwam er 
geen enkele kentering in het spelbeeld. Via 18-25 werd het 1-2 voor Dépol-Set Up. 
Afmaken in de 4e set. Dat was het duidelijke doel voor de IJsselmuidenaren die echter in 
die 4e set een vc Leeuwarden tegenover zich trof dat de rug had gerecht. Passing was 
beter verzorgd. De servicedruk ging omhoog en dus werd set 4 een echte strijd Waarin het 
bij Dépol-Set Up toch ook wat moeizamer liep. Kleine foutjes haalde de schwung uit het 
spel van Dépol-Set Up dat ondanks enkele wissels en time-outs niet dichter bij vc 
Leeuwarden kwam. Vooral op eigen service zakte Dépol-Set Up wat weg; 25-20 en een 5e 
set die de beslissing ging brengen.    
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En in die 5e set liet er eigenlijk maar één ploeg zien echt aanspraak op de winst te willen 
maken. Dépol-Set Up haalde het spel van de 2e en 3e set weer naar voren. Nam op service 
van Remco Bultman een snelle voorsprong. Consolideerde deze en via de blokkerende 
handen van de fantastisch spelende Bjorn Holtland zelfs vergroot; 7-15 en 2-3 voor 
Dépol-Set Up. 
Een heel mooi resultaat in deze eerste promotiewedstrijd. “Daar mogen we zaterdag en 
een deel van de zondag van genieten; maar daarna klaar!” Trainer/coach Timo Jager 
waakt voor al te veel euforie. “Dit was slechts de eerste horde. Maar na de eerste horde 
volgt de tweede horde. En als je de eerste horde hebt genomen dan telt die niet meer 
mee”. Met andere woorden Dépol-Set Up heeft nog steeds niks en zal, wil het echt 
aanspraak op promotie maken, ook as. woensdag in de tweede wedstrijd tegen het 
Groninger Veracles moeten winnen. En dat is zeker nog niet gedaan. De Groninger 
studenten wonnen afgelopen weekend op één dag twee bekers. Eerst de regio beker van 
de regio Noord-Oost en vervolgens de regio-cup in een wedstrijd tegen het bij Dépol-Set 
Up bekende ANO. Veracles heeft dus veel in z’n mars en zal as. woensdag in IJsselmuiden 
voluit gaan voor zijn eerste kans.  
 


