
  

Set Up (IJss) 2 
- 

DELA MEPPEL AZ 3 

Het is al weer twee maanden geleden dat Heren 2 zijn laatste wedstrijd won. In 
Steenwijk werd toen hekkensluiter Steevast verslagen. Dit was toen ook meteen de 
laatste wedstrijd van 2012. Dus kon Heren 2 in 2013 nog geen overwinning noteren.  
En spraken we begin januari nog van een “veilig lijkende marge” die Heren 2 had 
opgebouwd ten opzichte van de onderste drie ploegen; nu, half februari, gaan we 
het woord ‘veilig’ voorlopig even niet meer uitspreken. Het verschil tussen Heren 2 
en zijn beide achtervolgers, de nummer 11 vc Zwolle 4 en de nummer 10 DELA 
MEPPEL AZ 3 bedraagt nog maar 5 punten. Nu speelde Zwolle wel een wedstrijd 
meer. Meppel speelde echter een wedstrijd minder en zit ons heren 2 dus al weer 
‘op de hielen’. 
En dus kunnen we voor vandaag spreken van een belangrijk duel. Want, inderdaad 
heren 2 treft vandaag DELA MEPPEL AZ 3. De uitwedstrijd, begin november eindig-
de in een 0-4 overwinning voor heren 2. Maar belangrijk is om aan te geven dat  set 
2, 3 en 4 met het kleinst mogelijke verschil eindigde. En als het verschil zo klein is; 
dan kan het ook zo maar de andere kant op vallen. Heren 2 zal vandaag dus scherp 
moeten zijn en de scorende bal moeten vinden. 
Dit doen ze zonder hun spelverdeler Matthias Sukaldi (wintersport). Voor hem in de 
plaats speelt Arjen Vahl. En ook is Wim Schrijver beschikbaar. De ploeg is dus com-
pleet genoeg om een goede wedstrijd te kunnen spelen. 

wdstr pnt vr tgn Stand Heren promotieklasse B 

1 OPM Heerenveen HS 1 14 56 46 13 

2 C.S.V. HS 1 16 56 46 21 

3 HeVoC '89 HS 1 15 52 43 21 

4 Reflex HS 3 15 47 39 24 

5 Oudehaske HS 1 14 45 37 21 

6 Far Ut HS 1 15 39 33 31 

7 A.V.C. '69 HS 1 17 38 32 39 

8 Joure/Oudehaske 1 16 33 28 40 

9 Set Up (IJss.) HS 2 15 28 24 38 

10 DELA Meppel AZ HS 3 14 23 21 40 

11 VC Zwolle HS 4 16 23 22 48 

12 Steevast HS 1 13 10 10 45 

Wedstrijdprogramma 

14:15 uur HEREN 2 Set Up (IJss) 2  -  DELA MEPPEL AZ 3 

17:00 uur HEREN 1 Dépol-Set Up    -  vv MEPPEL AZ 2 

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

 
Het is vandaag weer een drukte van belang in de Osterholthoeve met wedstrijden.  
Jongens en Mesisjes A, de Jongens B1 en B2, de meisjes B1 en B2. De jongens en 
meisjes C. en het ‘hoofdprogramma’ met eerst Heren 2 en daarna Heren 1. 
 
Er zullen niet veel sporthallen in Nederland zijn waar het vandaag zo “volleybal-
druk” is. Eigenlijk is het namelijk een vrij weekeinde. Dit in verband met eventueel 
bekervolleybal. Maar meer nog vanwege de voorjaarsvakantie. Maar goed, de Oos-
terholthoeve is volgende week niet beschikbaar, dus schoof dat wedstrijdprogram-
ma een week terug’. 
 
We noemen overigens bekervolleybal. Daarin staat onze heren 1 nog een kraker te 
wachten. In de halve finale speelt heren 1 tegen ANO. Dit is een uitwedstrijd welke 
waarschijnlijk op dinsdagavond 26 februari of 5 maart gespeeld gaat worden in 
Sneek. Noteer in uw agenda. Regel vervoer. Carpoolen… hoe dan ook.. Heren 1 kan 
in deze zware uitwedstrijd wel wat steun gebruiken. Want wat zou het mooi zijn 
wanneer we op 27 april de finale zouden kunnen spelen. 
 
Maar laten we niet al te ver op de zaken voor uit lopen. Eerst vandaag. Eerst MEP-
PEL!! Want Meppel komt met zijn heren 3 op bezoek bij ons heren 2 en het 2e he-
renteam van MEPPEL AZ staat tegenover ons vlaggenschip.  Zowel heren 1 als heren 
2 zijn zoekende naar het gevoel van een lekker en goed gespeelde wedstrijd. Beide 
teams kunnen het gevoel van een succesje wel gebruiken. En dus kijken we met 
veel belangstelling naar beide teams. 
 
Veel kijkplezier!!!  
 

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


 

 

Dépol-Set Up  
- 

vv MEPPEL AZ 2 

In een weekend dat alle andere teams vrij zijn vanwege het voorjaarsvakantie-
weekend spelen Dépol-Set Up en vv MEPPEL AZ 2 wel hun onderlinge wedstrijd. 
Wellicht wat vreemd. Maar reden is het niet beschikbaar zijn van de zaal volgende 
week; wanneer alle andere teams hun wedstrijd in de 16e speelronde spelen. Al 
met al toch lastig vooral omdat dit weekend vaak een weekend is waarin (sommige) 
mensen een tocht naar besneeuwde bergen maken om daar te genieten van de ski-
sport. Of dit ook bij MEPPEL het geval is, is ons niet bekend. Dépol-Set Up mist van-
daag in ieder geval Erik Schilder. En ook Rick de Vries ontbreekt. Niet vanwege een 
vakantie, maar vanwege een knieblessure. Ook Kees ten Brinke liep er de afgelopen 
twee weken niet oksel(knie)fris bij en zal waarschijnlijk niet volledig inzetbaar zijn.  
Dat klinkt als een hele optelsom.. Is het ook en zal dus opgevangen moeten worden. 
Gelukkig is de selectie breed en zit er in heren 2 ook voldoende volleybalkwaliteit. 
Dus zal dat op te lossen moeten zijn. 
Dan naar de stand van zaken in de competitie. Het thuispubliek heeft als laatste 
wedstrijd waarschijnlijk de verloren wedstrijd tegen vc Zwolle 3 nog op het netvlies 
staan. Een wedstrijd die snel van het netvlies afgepoetst dient te worden! Voor wie 
twee weken geleden in Sneek was, die heeft, na twee pijnlijke sets, enige herstel 
bij onze heren kunnen zien. Herstel wat zich vandaag en de komende weken maar 
eens door moet zetten. Door de 2-3 winst op vc Sneek 2 bleef Depol-Set Up in het 
spoor van koploper Vovem en nummer 2 ANO. Onze heren doen nog steeds mee. 
Maar in die constatering moeten we wel nuchter blijven door niet te veel te kijken 
naar wat anderen doen. Ook niet te veel te kijken naar wat “wij zouden móeten 
doen”, maar vooral kijken naar wat “willen we” en wat “kunnen we”. Het is duide-
lijk dat Dépol-Set Up hoort waar het nu staat en niets meer en minder dan het eigen 
nivo zal gaan bepalen waar Dépol-Set Up over twee maanden zal staan. Lukt het om 
de bovengrens van het nivo aan te tikken (en vast te houden) dan zal het een mooi 
voorjaar worden. Valt de ploeg terug naar zijn ondergrens dan zullen de komende 
maanden “grijzig” zijn..  
Tegenstander van vandaag vv MEPPEL AZ 2. staat op een keurige 6e plaats en doet 
gewoon goed mee. Een goede ploeg. Met een mooie mix van routine en jeugd. Die 
in staat is het iedere ploeg in de 3e divisie lastig te maken. De uitwedstrijd in Mep-
pel werd door MEPPEL AZ 2 met 3-1 gewonnen. Dat Dépol-Set Up een paar weken 
later in de beker wel met 3-0 won was een leuke revanche, maar heeft voor van-
daag geen enkele waarde meer.  Wedstrijd begint weer op 0-0 met kansen voor 
beide teams. De wil bij Dépol-Set Up om zijn trouwe thuispubliek iets goeds te la-
ten zien is in ieder geval groot!!  

wdstr pnt vr tgn stand Heren 3e divisie 

1   Vivan accountants/ Vovem '90 15 50 41 24 

2 A.N.O.  15 49 41 24 

3 Dépol Set Up (IJss.) 15 47 40 24 

4 VC Sneek 2 14 41 34 25 

5 Reflex 2 15 41 37 30 

6 vv Meppel AZ 2 14 36 31 29 

7 V.V.H.  15 34 29 33 

8 BEO  15 33 28 35 

9 VC Zwolle 3 15 33 28 36 

10 Leevoc  15 29 26 40 

11 Autobedrijven v/d Heide-DBS  15 27 25 40 

12 PLUS / SVI  15 25 22 42 

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

