
  

Set Up (IJss) 2 
- 

CSV 1 

Heren 2 moest na de ‘winning-streak’ van 5 wedstrijden vorige week weer een ne-
derlaag slikken. Uit tegen Far Ut. En het was meteen een forse. Een dikke 4-0. En 
het was ook meteen een frustrerende. Want de ploeg was verre van compleet. De 
ploeg mistte zijn grote steunpilaren Jos Schrijver en Dave de Velde. De resterende 
zes probeerden het wel. Maar kwamen kwaliteit te kort om in Sneek ook de zesde 
wedstrijd op rij te winnen. 
Vandaag zal de ploeg dit dan ook graag weer willen recht zetten. Tegenstander CSV 
staat er op een 3e plaats heel goed bij. Het verschil met plaats 2 is slechts 2 pun-
ten. Koploper OPM staat 3 punten weg, maar speelde wel nog een wedstrijd min-
der. OPM lijkt dus vooralsnog de beste papieren in de competitie te hebben.. 
OPM..?? Is dat niet….?? Juist..ja...die ploeg die een paar weken geleden in IJssel-
muiden met 3-1 werd verslagen door heren 2. Wat zegt dat eigenlijk? Nou, dat zegt  
wellicht dat OPM heren 2 had onderschat. Maar het zegt zeker dat heren 2 een nivo 
kan neerzetten waarmee het iedere ploeg in deze competitie lastig kan maken. Dus 
ook CSV? Ja, dus ook CSV! Het hangt gewoon heel erg af van welk nivo heren 2 kan 
neerzetten vandaag op het veld. 
De ploeg is weer compleet volgens onze laatste info. Volgende week komen Bart 
Schrijver en Harold de Ruiter uit het buitenland terug. We hopen hen beide in ja-
nuari bij het team te mogen verwelkomen.   

wdstr pnt vr tgn Stand Heren promotieklasse B 

1 OPM Heerenveen HS 1 8 31 26 8 

2 Reflex HS 3 9 30 25 13 

3 C.S.V. HS 1 9 28 23 15 

4 HeVoC '89 HS 1 8 27 23 12 

5 Far Ut HS 1 9 26 22 17 

6 Oudehaske HS 1 8 25 21 13 

7 Joure/Oudehaske 1 9 21 18 21 

8 A.V.C. '69 HS 1 11 21 18 28 

9 Set Up (IJss.) HS 2 9 20 17 21 

10 VC Zwolle HS 4 9 12 12 28 

11 DELA Meppel AZ HS 3 8 9 9 26 

12 Steevast HS 1 5 5 5 17 

Wedstrijdprogramma 

14:15 uur HEREN 2 Set Up (IJss) 2  -  CSV 1 

17:00 uur HEREN 1 Dépol-Set Up  -  Vivan accountants/ Vovem '90 

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

 
Het voorlaatste speelweekeinde van het jaar 2012 is er één met een zwart randje. 
Het overlijden vorige week zondag van de grensrechter uit Almere na de molestatie 
door een paar 15 en 16-jarige voetbalspelertjes kan en mag niet alleen aan het 
voetbal verbonden worden. Het is iets wat de hele sport en andere activiteiten 
waar vrijwilligers actief zijn treft. Of eigenlijk is het zelfs iets wat de hele maat-
schappij treft.  
 
Het verharden, het gebrek aan respect en het gebrek zelfreflectie vind niet alleen 
op het voetbalveld plaats het is overal. Daarom staan wij vandaag stil bij dit ge-
beuren; betuigen ons respect en medeleven naar slachtoffers en andere betrokke-
nen en roepen op om een ander te respecteren; dit via je gedrag te tonen en bij 
onenigheid op een normale manier een dialoog aan te gaan. 
 
Wij staan voor onze wedstrijd hierbij stil. Wij hopen jullie ook. Maar wij hopen ook 
dat het ‘stilstaan’ niet alleen beperkt blijft bij dit moment. Wij hopen dat we met 
z’n allen iets kunnen veranderen. 
 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/2162HS+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/2219HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2160HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2173HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2145HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2258HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2260HS+4
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2264HS+3
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2241HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2235HS+1


 

 

Dépol-Set Up  
- 

Vivan accountants/ Vovem '90 

Na de topper van vorige week in het Friese IJlst tegen koploper ANO, volgt vandaag 
de volgende topper. Nummer 2 VoVem ‘90 uit Emmeloord komt op bezoek. Weder-
om een leuk en interessant treffen dus. En mocht de wedstrijd met zich mee gaan 
krijgen wat de wedstrijd van vorige week tegen ANO had dan staat iedereen een 
heel leuk treffen te wachten. 
Want vorige week in IJlst was er door de 2-3 winst van Dépol-Set Up op ANO toch 
sprake van een klein stuntje. En dat stuntje zat hem vooral in het wedstrijdbeeld. 
Want Dépol-Set Up leek na twee sets volledig kansloos tegen een scherp spelend 
ANO. Maar in de 3e set richtte Dépol-Set Up zich heel goed op. Ging in set 4 op 24-
21 achterstand wel langs het randje van de afgrond, maar speelde toen wel zijn 
beste volleybal en herhaalde dat in set 5 vanaf een 7-2 achterstand nog maar eens. 
De ingewijdenden zullen het er echter mee eens zijn dat wanneer je dat beste vol-
leybal op dat moment kunt laten zien, dat het ook vast wel op een ander moment 
kan. Of, vooral ook op meer momenten. 
Dat wordt vandaag en tijdens de volgende wedstrijden dus de uitdaging voor Dépol-
Set Up; om te komen op het nivo dat vorige week tegen ANO in de 3e, 4e en 5e set 
werd genoteerd. En dat zal vandaag tegen Vovem’90 ook echt nodig zijn!! VoVem 
‘90 doet gewoon heel goed mee. Staat zeer terecht in de top en zal daar naar ver-
wachting ook aan het eind van het seizoen te vinden zijn. 
Wat is het verhaal van VoVem ‘90 eigenlijk? We waren ze nl. even een tijdje kwijt. 
Klopt. Na een aantal prima jaren in de 2e divisie dunde de ploeg wat spelers betreft 
langzaam uit en werd er besloten om het team terug te trekken en op lager nivo 
‘opnieuw’ te beginnen. Dat opnieuw staat niet voor niks tussen haakjes. Want een 
aantal dragende spelers bleven in het team of in andere teams actief en zorgden er 
voor dat er een goede basis was waarbij anderen konden aansluiten om vervolgens 
de weg omhoog weer te maken. En zo komt het dat Vovem na een aantal promoties 
op rij weer in de 3e divisie aansluit met een team dat o.a. kwalitatieve en zeer 
ervaren spelers bezit. Een goede groep die zijn stempel al snel op de 3e divisie 
heeft gedrukt. Van de negen competitiewedstrijden werden er zes gewonnen. Al-
leen ANO (2-3), vc Sneek 2 (2-3) en VVH (3-1) waren te sterk voor Vovem de rest 
werd vrij degelijk gewonnen. Vovem speelde overigens ook voor de beker nog ene 
keer tegen ANO en verloor ook toen met 3-2. Het zegt dat Vovem een ploeg is die 
qua kwaliteit daar hoort waar het nu staat en dat Dépol-Set Up vandaag alles uit de 
kast zal moeten halen om in ieder geval de winst in IJsselmuiden te halen en daar-
mee plaats 2 op de ranglijst weer in te nemen. 

wdstr pnt vr tgn stand Heren 3e divisie 

1   A.N.O.  9 30 26 15 

2 Vivan accountants/ Vovem '90 9 29 24 15 

3 Dépol Set Up (IJss.) 9 28 23 14 

4 BEO   9 25 21 17 

5 VC Sneek 2 9 24 20 18 

6 vv Meppel AZ 2 9 23 20 19 

7 Autobedrijven v/d Heide-DBS  9 21 19 21 

8 Leevoc  9 21 19 22 

9 V.V.H.  9 19 17 21 

10 Reflex 2 9 17 17 24 

11 VC Zwolle 3 9 17 15 24 

12 PLUS / SVI  9 16 14 25 

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

