
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dépol-Set Up komt nipt te kort 

in Friese hoofdstad  
 

Leeuwarden 18 januari - De heren van Dépol-Set Up gingen gehavend maar vol 
goede moed naar Leeuwarden. Als interim-coaches en spelers waren Rick de 
Vries en Marc Verbaan gevonden om de basis van Dépol-Set Up te versterken. 
 
Met 1 diagonaalspeler, 2 middenmannen, 2 passer-lopers, 1 spelverdeler en 2 libero's 
werd er afgereisd naar Leeuwarden. Daar de eerste wedstrijd tegen VCO 058 thuis 
enigszins geflatteerd met 0-4 verloren werd was Dépol-Set Up gebrand om nu betere 
resultaten neer te zetten. Helemaal nadat vorige week directe concurrent Vovem uit 
Emmeloord voor de tweede keer dit seizoen aan de zegekar werd gebonden. 
De eerste set ging het begin gelijk op, waarna Dépol-Set Up halverwege de set tegen een 
kleine achterstand aan keek. Jelle, Jos en Remco hadden de pass degelijk op orde. Rick 
speelde een goede wedstrijd, waarbij de aanvallers veelvuldig scoorden, waarbij met name 
Mark met slimme aanvallen rechtdoor, diagonaal als prikballen veelvuldig een punt voor 
Dépol-Set Up wist te noteren. In de slotfase kwam Marc Verbaan erin voor de service en 
Dépol-Set Up wist twee keer op setpoint te komen. De eerste set waren beide ploegen aan 
elkaar gewaagd. Beide ploegen wisten aanvallend veel te scoren, echter vier 
scheidsrechterlijke dwalingen bracht Dépol-Set Up gefrustreerd op een 0-1 achterstand 
met 26-24. 
De tweede set leek Dépol-Set Up de frustratie nog niet uit de weg te zijn. Al snel kwamen 
zij op een forse achterstand van 7 punten te staan. Halverwege de set waren de heren 
weer bij zinnen en hadden zij het betere van het spel. De opdracht kwam om de 
servicedruk te verhogen en dit leek zijn vruchten af te werken. Dépol-Set Up kwam door 
hard werken en goed spel langszij en wist de set met 31-29 binnen te slepen. 
De derde set werd er goed gestart en ging het spel weer gelijk op, echter in de eindfase 
liet Dépol-Set Up het lopen. De vierde set leek een kopie van de derde set. 
Echter Dépol-Set Up wist 
tot 19-18 mee te komen. 
Daarna maakte Dépol-Set 
Up enkele fouten op rij. 
Op een achterstand van 
22-19 leek het geloof weg 
te ebben. VCO 058 maakt 
hier dankbaar gebruik 
van en wist de set met 
25-20 binnen te halen. 
Achteraf gezien had er 
meer in gezeten. 
Leeuwarden was net wat 
slimmer in de slotfase en 
won verdiend met 3-1.  
 
 
De heren zullen het goede uit het spel meenemen naar volgende week en daarmee er 
weer staan in de wedstrijd tegen rode lantaarndrager OPM uit Heerenveen. 


