
  

Set Up (IJss) 2 
- 

Oudehaske 1 

Heren 2 begint in een iets gewijzigde samenstelling aan deel 2 van het seizoen. 
Bart Schrijver en Harold de Ruiter zijn van een buitenlandse stage terug en zijn 
weer aangesloten bij heren 2.  
Daar tegenover staat dat Dave de Velde die als jeugdspeler van heren 1, heren 2 
completeerde in principe niet meer mee zal doen.  
Voor de wedstrijd van vandaag ontbreekt Matthias Sukaldi. Hij maakt, als onder-
deel van zijn opleiding, momenteel een wintersportreis. Heren 2 wordt voor van-
daag aangevuld met Marc Verbaan en Martin Stoel. 
Heren 2 speelde een wat wisselvallige eerste competitiehelft. Iets wat alles te ma-
ken had met het feit dat er af en toe geknutseld moest worden aan de teamsamen-
stelling. Maar in die wisselvalligheid werden ook enkele hele mooie en goede wed-
strijden zichtbaar. De 3-1 winst op koploper OPM bijvoorbeeld. De 3-1 winst op AVC 
mocht er ook zijn. En heel fijn waren natuurlijk de beide 0-4 overwinningen tegen 
DELA Meppel AZ 3 en in de laatste wedstrijd van 2012 tegen Steevast. 
Tegen de tegenstander van vandaag, het zeer geroutineerde Oudehaske kwam he-
ren 2 eind september niet verder dan een 4-0 nederlaag. Een kansloze nederlaag. 
Doel voor vandaag is om dit in ieder geval niet  weer te laten gebeuren. Daarvoor 
zal er een vonkje moeten ontspringen binnen het team dat in de samenstelling van 
vandaag nog niet veel ‘vlieguren’ heeft gemaakt. 

wdstr pnt vr tgn Stand Heren promotieklasse B 

1 OPM Heerenveen 1 10 40 33 9 

2 C.S.V. 1 11 38 31 15 

3 Reflex 3 11 38 31 15 

4 HeVoC '89 1 10 34 29 15 

5 Oudehaske 1 10 31 26 16 

6 Far Ut 1 10 29 25 19 

7 A.V.C. '69 1 13 27 23 31 

8 Set Up (IJss.) 2 11 25 21 25 

9 Joure/Oudehaske 1 11 23 20 28 

10 VC Zwolle 4 11 13 13 35 

11 DELA Meppel AZ 3 10 11 11 33 

12 Steevast 1 8 6 6 28 

Wedstrijdprogramma 

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

17:00 uur HEREN 1 Dépol-Set Up  -  VVH 1 

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

 
Iedereen welkom bij de eerste thuiswedstrijden van het jaar 2013. een jaar waar-
voor wij voor iedereen nog een portie beste wensen, sportiviteit, geluk, gezond-
heid en dromen hebben klaar liggen. Bij deze worden ze aan jou overhandigd. 
 
Waar we in de voorgaande jaren in het nieuwe jaar startten met de laatste wed-
strijden van de eerste competitiehelft zijn we dit seizoen precies op de helft ge-
stopt in het oude jaar en starten we in het nieuwe jaar met deel 2 van de competi-
ties. De balans opmakend dan zien we dat heren 2 ‘lekker veilig’ op plaats 8 staat. 
De stand bied perspectief om dit in de tweede helft te verbeteren. We zijn erg 
benieuwd of heren 2 met een iets veranderde samenstelling gaat lukken. Meer hier-
over lees je op blz 4 van dit boekje. 
Heren 1 doet mee in de top. Ziet koploper ANO wel 4 punten boven zich staan, ziet 
naast zich Vovem ’90 staan en ziet niet ver naar onderen Sneek 2 staan. Kortom; 
heren 1 gaat een hele interessante en wellicht spannende tweede competitiehelft 
in.  
 
Vorige week was de jeugd van Set Up actief op de  Nederlandse Open Jeugd Kampi-
oenschappen. Per leeftijdscategorie is geprobeerd om de 1e ronde door te komen. 
Iets wat in het verleden met grote regelmaat lukte. Iets wat verwachtingen heeft 
geschept en daarom was de uitschakeling van vooral de Jongens A wat teleurstel-
lend. Ook de meisjes C werden uitgeschakeld. Net als de meisjes D en de jongens 
B. Deze twee laatste teams haalden echter wel de kruisfinales. Helaas werd hierin 
verloren.  
 
Succes was er wel voor de jongens C. Zij plaatsten zich voor de volgende ronde 
door in de kruisfinale te winnen van Prima Donna uit Huizen. 

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


 

 

Dépol-Set Up  
- 

VVH  

Op precies de helft van de competitie kunnen we een goede tussenbalans opmaken. 
En dan zien we onze heren 1 op een gedeelde 2e plaats staan met Vovem ‘90 uit 
Emmeloord. Naar boven kijkend zien  we ANO 4 puntjes ‘los staan’. De voorlopige 
2e plaats valt qua positie binnen de doelstelling die aan het begin is gesteld. Maar 
alleen naar de stand kijken  is wat kortzichtig. Kijken naar details is belangrijk. En 
de details vertellen ons dat heren 1 de competitie goed is gestart. Qua uitslagen 
dan. Want het volleybal in, vooral de eerste twee wedstrijden van het seizoen 
(Reflex 2 en VVH) was beslist niet overtuigend.  
In de fase hierna stond het wel heel goed bij onze heren. Tot eind oktober, begin 
november de klad er in kwam met drie opeenvolgende nederlagen. Vooral tegen 
Meppel AZ 2 en Leevoc werd er niet goed gespeeld. Maar de ploeg heeft zich hier 
heel goed uitgewerkt en na de spannende maar wel gewonnen wedstrijden tegen 
‘toppers’ ANO en Vovem nestelde Set Up zich goed in de top 3. De laatste wedstrijd 
van 2012 werd met 1-3 van DBS gewonnen. Een prima gespeelde wedstrijd waarin 
het enige smetje het setverlies was. 
En dat brengt ons bij de actualiteit en de toekomst. Wil Set Up de huidige positie 
vasthouden of eigenlijk verbeteren dan zullen er tegen lager geplaatste teams geen 
misstappen meer gemaakt moeten worden.. Ho!  Ho!  wacht even!! We gaan er hier 
geen druk opleggen. Want iets ‘moeten’ in de sport werkt niet altijd. ‘willen’ werkt 
nog altijd beter. Maar kijkende naar de 1e competitiehelft dan ontloopt de top 3 
elkaar in onderlinge wedstrijden niet veel. Al deze onderlinge wedstrijden eindig-
den nl. in een 5-setter. Conclusie is dan dus dat het verschil in de wedstrijden tegen 
lager geplaatste teams gemaakt moet worden.  
Maar dat is niet iets wat je zo maar even doet. Vooral dit seizoen ontlopen de 
teams in de 3e divisie elkaar niet zo veel. Eens een mindere dag en je loopt zo maar 
tegen een nederlaag op. Wie de tegenstander ook is. 
Vandaag komt VVH uit Harlingen op bezoek. De promovendus staat op een prima 8e 
plaats. Maar heeft zelf het gevoel dat dit hoger had gekund en misschien wel ge-
moeten. VVH noteerde namelijk enkele wisselvallige uitslagen. Dit zegt iets. Onder 
andere dat VVH dus het vermogen heeft om goede wedstrijden te spelen. Set Up 
heeft dat al gemerkt in de 2e wedstrijd van dit seizoen. VVH maakte het onze heren 
toen met veel werklust en aanvalskracht heel erg lastig (1-3 winst). Vooral in de 1e 
set ontsnapte Set Up toen. Vandaag dus zaak om goed bij de les te zijn en op zoek 
te gaan naar het nivo dat de ploeg voor de kerst liet zien. Iets wat zeker niet van-
zelf zal komen. Beide ploegen treffen elkaar 23 jan. As weer in IJsselmuiden. Dan 
voor de 1/4 finale beker. 

wdstr pnt vr tgn stand Heren 3e divisie 

1   A.N.O. 1 11 39 33 16 

2 Dépol Set Up (IJss.) 11 35 29 17 

3 Vivan accountants/ Vovem '90 1 11 35 29 19 

4 VC Sneek 2 11 30 25 21 

5 vv Meppel AZ 2 11 28 24 23 

6 Reflex 2 11 26 24 25 

7 BEO 1 11 26 22 24 

8 V.V.H. 1 11 24 21 25 

9 Leevoc 1 11 23 21 28 

10 Autobedrijven v/d Heide-DBS 1 11 22 20 28 

11 VC Zwolle 3 11 21 18 29 

12 PLUS / SVI 1 11 21 18 29 

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

