
  

Set Up (IJss) 2 
- 

Steevast 

Heren 2 ontvangt vandaag in zijn voorlaatste wedstrijd Steevast uit Steenwijk.Zoals 
al eerder beschreven speelde heren 2 een wisselvallig seizoen met enkele hele 
mooie positieve uitschieters. Ingrijpend veranderd ten opzichte van vorig seizoen.. 
Maar ook vooral ingrijpend verjongd. Dan weet je dat het wisselvalligheid met zich 
mee gaat brengen. Toch was de eerste competitiehelft na een matige start goed te 
noemen. Niet in de laatste plaats door het vele meespelen van Dave de Velde. Er 
werd een mooie middenmootpositie ingenomen en vooral de 3-1 winst op de (nu al) 
kampioen OPM  mag mooi ingelijst aan de muur hangen. In de 2e helft van de com-
petitie moest het team weer opnieuw evenwicht vinden. Dave de Velde speelde 
niet meer mee. En er moesten in de personen van Bart Schrijver en Harold de Rui-
ter twee nieuwe spelers ingepast worden. Dan waren er nog wat momenten waarop 
er mensen afwezig waren.. Maakte een wat rommelige 2e competitiehelft. Er wer-
den dan ook beduidend minder punten binnen gehaald dan voor de jaarwisseling. 
Maar het is zeker nog niet te laat om nog een mooi resultaat neer te zetten. Van-
daag komt Steevast op bezoek. En die ploeg staat al vanaf dag 1 onderaan. Eerst 
omdat de ploeg een hele rits aan wedstrijden minder gespeeld had; maar nu omdat 
het simpelweg minder punten heeft dan de rest. Maar dat is in de regel voer voor 
onderschatting. Iets waar ook de 0-4 winst van heren 2 in de uitwedstrijd aan bij 
kan dragen. Bij deze dus een ‘warning sign’ aan de jongens van heren 2!!! 

wdstr pnt vr tgn Stand Heren promotieklasse B 

1 OPM Heerenveen  20 83 68 16 

2 C.S.V.  20 73 59 24 

3 Oudehaske  20 69 56 26 

4 Reflex 3 20 61 51 34 

5 Far Ut  20 59 49 35 

6 HeVoC '89  20 59 49 35 

7 A.V.C. '69  20 44 37 47 

8 Joure/Oudehaske  20 38 32 52 

9 Set Up (IJss.) 2 20 37 31 51 

10 VC Zwolle 4 20 29 27 59 

11 DELA Meppel AZ 3 20 29 27 59 

12 Steevast  20 19 18 66 

Wedstrijdprogramma 

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

17:00 uur HEREN 1 Dépol-Set Up    -  Autobedrijven v/d Heide-DBS 

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

Het is 13 april en tijd voor…. “We Bin Der Uut!’…. Het ons bekende blaasorkest zal 
de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen muzikaal ondersteunen.  
Laatste thuiswedstrijden?? Tja.., voorbij gevlogen of niet? Korte terugblik? Oké 
heel kort dan, want er is nog steeds iets om naar voor uit te kijken.  
 
Heren 2; wisselvallig seizoen. Waarin het team, mede door wat wisselingen, niet de 
progressie van de eerste competitiehelft heeft kunnen doorzetten. Jammer, maar 
er blijven voldoende mooie momenten over. De ploeg heeft laten zien dat, wan-
neer de jongens de kop er goed voor hebben staan, heel goed te kunnen volleybal-
len. In een competitie waarin heren 2 vooral tegen stevig geroutineerde teams 
speelde hebben ze zich toch prima gehandhaafd. Vandaag komt hekkensluiter Stee-
vast op bezoek. Hopelijk gaat dit leiden tot het thuis afsluiten met een mooie 
winst. 
 
Heren 1; het is nog niet voorbij…. Tja, de teleurstelling vorige week was groot toen 
Vovem na de 3-1 winst op heren 1 de koppositie weer overnam. Maar het is nog 
niet voorbij.. Met nog twee wedstrijden te gaan is het verschil slechts 1 punt...er 
kunnen nog leuke en gekke dingen gaan gebeuren.. Heren 1 heeft dit seizoen in 
ieder geval laten zien mee te doen om de topplaatsen en heeft het eigen nivo ten 
opzichte van vorig seizoen verbeterd en heeft in het seizoen ook laten zien beter 
te worden. Waar dit ook toe mag leiden dit seizoen; de balans is positief en bied 
perspectief voor de toekomst waarin de ploeg vooral verder stabieler moet wor-
den. 
Vandaag dus de laatste thuiswedstrijden. En daar maken we een feestje van! Tij-
dens de laatste thuiswedstrijd tegen ANO was het in de hal al een heksenketel met 
de vele toeters en trommels. Vandaag doet blaasorkest “We Bin Der Uut” er nog 
eens een schepje bovenop. Ga er maar weer goed voor zitten.. Of beter… dein en 
hos maar lekker mee!!! 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/2162HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2237HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2160HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2256HS+3
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2219HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2148HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2145HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2173HS+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


 

 

Dépol-Set Up  
- 

Autobedrijven v/d Heide-DBS 

In wedstrijd 21 van deze competitie ontvangt Dépol-Set Up vandaag de ploeg met 
de langste naam van alle 12 teams: Autobedrijven v/d Heide-DBS oftewel.. Balk. 
Balk? Is dat niet..? Ja wel.., trainer/coach Timo Jager krijgt vandaag zijn oude 
ploeg op bezoek. Leuk voor hem en leuk voor DBS. Maar dat is niet het enige wat 
aan deze wedstrijd ’kleeft’. Daarom zetten we dit ’sentiment’ ook snel opzij. Er 
spelen vandaag namelijk andere belangen... Zo heeft DBS eigenlijk nog puntjes no-
dig om helemaal “safe” te zijn en heeft Dépol-Set Up eigenlijk flink punten nodig 
om de druk op de beide koplopers Vovem en ANO hoog te houden. 
Wat is de stand van zaken? Eerst maar eens bovenaan kijken. Dépol-Set Up verloor 
vorige week met 3-1 bij Vovem en zag Vovem de 1e plaats weer overnemen. Samen 
overigens met ANO. Dépol-Set Up volgt op 1 puntje en doet dus nog gewoon mee. 
Dépol-Set Up heeft van de drie ploegen wel het (op papier) zwaarste programma. 
Vandaag DBS, volgende week ’de derby’ tegen Reflex 2. Vovem speelt vandaag te-
gen Leevoc en eindigt volgende week tegen BEO. ANO speelt vandaag tegen BEO en 
eindigt tegen Meppel 2. BEO en Leevoc hebben beide punten nodig willen ze zich 
handhaven dus ook in die wedstrijden spelen er voldoende belangen. Kortom: ‘de 
strijd is nog volledig open’! 
Dan de blik naar benden. Tegenstander van vandaag DBS deed zichzelf vorige week 
een groot plezier door van vc Sneek 2 te winnen (3-1) hierdoor werd er een gat van 
4 punten geslagen met degradatieplaats 11 en een gat van 2 punten met plaats 10; 
de plaats die straks promotie/degradatiewedstrijden met de beide nrs. 2 van de 
promotieklas dient te spelen. Speelt er nog wel iets met dat cc Leeuwarden en Mep-
pel 1 niet uit de 2e divisie moeten degraderen. Beide ploegen staan in de 2e divisie 
namelijk nog niet veilig. Maar in de regel lijkt het er op dat plaats 9 in de 3e divisie 
een veilige plaats zal zijn. 
Het laat wel zien dat DBS nog punten nodig heeft. Die kunnen ze natuurlijk volgen-
de week thuis tegen Leevoc gaan pakken. Maar alles wat deze geroutineerde ploeg 
vandaag kan pakken zal het ook pakken. Zorg dus voor de heren van Dépol-Set Up 
om ‘er klaar voor te zijn’.  
Mooi is dat de heren van Dépol-Set Up de doelstelling voor dit seizoen al lijken te 
hebben behaald. Met vc Sneek 2 op 8 punten (met mede dank aan DBS) lijkt de 3e 
plaats bijna zeker en dat zal betekenen dat Dépol-Set Up sowieso in aanmerking 
komt voor promotiewedstrijden naar de 2e divisie (er van uitgaande dat ANO hier 
inderdaad geen belangstelling voor heeft). Met deze wetenschap in het hoofd kan 
Dépol-Set Up dus eigenlijk vrijuit en voluit gaan spelen om mee te gaan doen met  
hetgeen ook nog mogelijk is.. de titel.   Mooi toch, zo’n competitie-einde.. 

stand Heren 3e divisie wdstr pnt vr tgn 

1   A.N.O.  20 67 55 30 

2 Vivan accountants/ Vovem '90 20 67 55 32 

3 Dépol Set Up (IJss.) 20 66 55 29 

4 VC Sneek 2 20 58 49 36 

5 Reflex 2 20 54 49 41 

6 vv Meppel AZ 2 20 51 44 42 

7 VC Zwolle 3 20 49 42 44 

8 Autobedrijven v/d Heide-DBS  20 41 36 50 

9 V.V.H.1 20 40 34 48 

10 BEO  20 39 34 51 

11 Leevoc  20 37 33 54 

12 PLUS / SVI  20 31 28 57 

Dépol-Set Up  
Nr. naam positie 

1 Arjen Kaspers Libero 

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 

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

