
  

Set Up (IJss) h2 
- 

HeVoC ‘89 h1 

wdstr pnt vr tgn Pouleindeling Heren promotieklasse B 

1 Oudehaske HS 1 2 9 7 1 

2 Reflex HS 3 2 8 7 2 

3 C.S.V. HS 1 2 7 6 3 

4 HeVoC '89 HS 1 2 6 6 4 

5 VC Zwolle HS 4 2 5 5 5 

6 Joure/Oudehaske 1 2 5 5 5 

7 Vv Meppel AZ HS 3 2 5 5 5 

8 OPM Heerenveen HS 1 1 3 3 2 

9 A.V.C. '69 HS 1 2 3 3 6 

10 Steevast HS 1 1 2 2 3 

11 Far Ut HS 1 2 2 2 7 

12 Set Up (IJss.) HS 2 2 0 0 8 

Tja, het ziet er wat troosteloos uit… twee wedstrijden en nog geen enkele punt.. 
Dat doet ook wel wat pijn.. Vooral omdat heren 2 ook nog eens in geen enkele set 
ook maar in de buurt is geweest van setwinst..  
Nou.. Dat is niet echt een positief begin van een voorbeschouwing.  Ach, positief, 
negatief.. Realistisch vooral. Het zijn feiten die we net schreven. En met die feiten 
moeten we omgaan. Gelukkig zijn er verzachtende omstandigheden. Hier schreven 
we bij de inleiding al over.. Maar geloof me.. Wanneer je in het veld staat dan ma-
ken die verzachtende omstandigheden helemaal niks uit. Iedere ploeg, welke om-
standigheid die ook heeft, heeft baat bij het zo af en toe winnen van een wed-
strijd.. Waarbij heren 2 voor nu zelfs tevreden zal zijn met het winnen van een 
enkele set.. 
Toch houden we de moed er in en gaan we er weer voor. Vandaag bijvoorbeeld 
tegen HeVoC’89 uit Heerenveen. Na Reflex 3 en Oudehaske wederom een sterke 
ploeg. Enige verschil is, dat deze ploeg ook nog over wat jongere spelers beschikt 
naast een paar ervaren spelers. Zowel Oudehaske als Reflex 3 was één en al routi-
ne.. En dat speelt als 17-jarige toch moeilijk tegen dit soort teams. De stand gaan 
we voorlopig niet meer naar kijken. We letten op ons eigen nivo en gaan op zoek 
naar daar waar de verbetering en vooruitgang zit. Veel plezier!! 

Wedstrijdprogramma 

14:15 uur HEREN 2 Set Up (IJss) h2  -  HeVoC ‘89 h1 

17:00 uur HEREN 1 Dépol-Set Up  -  PLUS / SVI h1 

Volg Set Up (IJss) ook op:  www.setup-ijsselmuiden.nl 

De derde competitiewedstrijd voor heren 1 en heren 2 zijn ook direct de tweede 
thuiswedstrijd. Vandaag stond er voor het eerst een lekker vol programma op pa-
pier in de Oosterholthoeve.  Vanochtend waren de jeugdteams aan de beurt met 
o.a. de eerste wedstrijd van de Jongens A. 
 
Vanaf de volgende thuiswedstrijd gaan we meer informatie geven over de presta-
ties van onze jeugdteams. Vandaag vooral aandacht voor het  1e en het 2e heren-
team. Want die kunnen ook wel wat aandacht gebruiken. 
 
Aandacht voor heren 2 bijvoorbeeld omdat de ploeg na 2 wedstrijden nog op 0 
punten staat. En dat is natuurlijk geen lekkere seizoenstart. Hij is wel begrijpelijk, 
gezien de gemiddelde leeftijd van 17 jaar die dit team heeft en het feit dat het 
merendeel van de spelers vorig seizoen nog in de JA speelde.  En het is begrijpe-
lijk omdat de ploeg tot nu toe nog maar een minimum aan trainingsarbeid kon 
verrichten. De hal is tot nu toe op vrijdagen niet beschikbaar geweest waardoor de 
2e training in de week van heren 2 (net als die van Jongens A) nog niet heeft 
plaatsgevonden.  En ook speelt mee dat Heren 2 niet de minste tegenstanders 
treft in deze promotieklas. Kortom.. De jongens verdienen wat aandacht. 
 
Net als de heren 1 vinden wij. En waarom dan wel? Nou, omdat ze een prima sei-
zoensstart hebben met twee 3-1 overwinningen. Het zegt natuurlijk nog niets.. 
Alleen al in de eerste seizoenshelft zijn nog 9 wedstrijden te spelen. 9 wedstrij-
den, 9 tegenstanders en één daarvan is Plus/SVI uit Zwolle dat vandaag op bezoek 
komt. 
 
Wij hopen vandaag op net zo’n volle bak als 2 weken geleden toen ‘buurman’ Re-
flex op bezoek kwam en hopen na afloop met u te klinken op wederom een anatal 
behaalde punten! 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/2160HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2256HS+3
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2237HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2148HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2260HS+4
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2173HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2264HS+3
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2162HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2145HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2241HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2219HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2258HS+2


 

 

Dépol-Set Up  
- 

PLUS / SVI  

Na de winst van twee weken geleden op ‘buurman’ Reflex 2 reisden onze heren 
vorige week zaterdag af naar een winderig Harlingen. Daar was heren 1 namelijk te 
gast op het thuisdebuut in de 3e divisie van de plaatselijke VVH. Een thuisdebuut 
dat de Harlingers het liefst hadden willen vieren met een overwinning, iets waar-
voor de ploeg ook  hard vocht. En dat maakte VVH een zeer taaie ploeg voor onze 
heren die zich in de 1e set niet ongelukkig waren toen ze op 27-28 het setpoint be-
nutten en op 0-1 kwamen. Na een degelijke 2e set, ging Set Up in de 3e set hard 
onderuit. In set 4 wankelde de ploeg even, richtte zich op en speelde vervolgens 
gedegen naar de overwinning. Verdiend, dat zeker, maar tevreden over het spel 
was zowel de ploeg als trainer/coach Timo Jager niet.  
Toch is het goed dat dit soort momenten er zijn. Dit soort momenten maakt scherp 
om op andere momenten hard aan het nivo te gaan werken. Om dan vervolgens op 
een andere plek weer te laten zien wat het resultaat is. 
Zo’n andere plek is de wedstrijd van vandaag bijvoorbeeld. Set Up wil vandaag min-
der wisselvalliger spelen dan vorige week. Het eigen nivo goed neerzetten. En of 
dat dan voldoende is tegen tegenstander SVI zal dan moeten blijken. 
Van SVI weten wij niet veel. Ja, dat ze uit Zwolle komen, en dat ze vorig seizoen 
gepromoveerd zijn. Dat deze ploeg overigens gepromoveerd is, heeft het in zeker 
zin te danken aan Set Up… huh? Zult u opmerken.. Ja, echt.., het zit zo..: SVI 
mocht mee doen met de promotiewedstrijden voor een plek in de 3e divisie. In een 
3-kamp met vc Sneek 2 en landstede 3 werd SVI 3e en laatste en plaatste zich daar-
mee in eerste instantie niet voor de 3e divisie. Set Up trok echter haar 2e heren-
team (weet u het nog..? Dat vorige jaar nog gewoon 3e divisie speelde) terug uit de 
3e divisie. Waardoor er een vrije plaats was in de regiodivisie.. En die vrije plaats is 
ingevuld door… ja wel.. SVI. Benieuwd op welke wijze de SVI-heren hun dank hier-
voor gaan tonen.. Dat laatste is natuurlijk gekheid.. Wij verwelkomen SVI in de 3e 
divisie en wensen ze een mooi seizoen toe. Het is altijd leuk om nieuwe gezichten 
tegen te komen.  SVI won vorige week met 3-1 van vc Sneek 2 en verloor de eerste 
wedstrijd met dezelfde cijfers van vc Zwolle 3. 
Bij heren 1 is het nog even afwachten wie er vandaag als libero speelt. Jelle Holt-
land liep vorige week in de wedstrijd tegen VVH een lichte enkelblessure op en 
trainde de hele week niet.. Hij zal zichzelf voor de wedstrijd nog even testen. Wil 
het niet, dan speelt Dave de Velde als libero. 
Verder is er weinig nieuws van de heren.. Behalve dan dat ze weer staan te trappe-
len om de strijd aan te gaan. Veel kijkplezier bij deze wedstrijd. 

wdstr pnt vr tgn Poule-indeling Heren regiodivisie 

1 Dépol Set Up (IJss.) 2 8 6 2 

2 Vv Meppel AZ H2 2 6 6 4 

3 Autobedrijven v/d Heide-DBS H1 2 6 6 4 

4 Vivan accountants/ Vovem '90 2 6 5 4 

5 VC Zwolle H3 2 6 5 4 

6 VC Sneek H2 2 5 4 4 

7 PLUS / SVI H1 2 5 4 4 

8 A.N.O. H1 2 5 5 5 

9 Reflex H2 2 4 4 5 

10 Leevoc H1 2 4 4 6 

11 BEO H1 2 3 3 6 

12 V.V.H. H1 2 2 2 6 

Dépol-Set Up  
Nr. naam positie 

2 Dave de Velde Passer/loper 

3 Mark Flier Diagonaal 

4 Niels Bronkema Diagonaal 

5 Rick de Vries Midden 

6 Rick Vahl Spelverdeler 

7 Erik Schilder Passer/loper 

8 Remco Bultman Passer/loper 

9 Bjorn Holtland Midden 

11 Joffrey van den Belt Midden 

12 Kees ten Brinke Passer/loper 

14 Jelle Holtland Libero 

 Trainer / Coach:   Timo Jager 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/2258HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2264HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2270HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2235HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2260HS+3
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2212HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2259HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2282HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2256HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2183HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2269HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2206HS+1

