
  

Set Up (IJss) 2 
- 

Joure/Oudehaske 

Met nog 5 wedstrijden te spelen is het duidelijk dat heren 2 ‘de boot naar de mid-
denmoot’ heeft gemist. De goede eerste helft van de competitie met daarin enkele 
mooie uitslagen heeft geen vervolg gekregen. Jammer. Maar zeker geen man over 
boord. Er zijn nog genoeg kansen om in ieder geval boven de ’rode gevarenlijn’ te 
blijven. 
In de laatste wedstrijden treffen de heren, vandaag de nr8 Joure/Oudehaske. Vol-
gende week komt nr 6 Far Ut op bezoek. Het uistapje naar CSV dat heren 2 daarna 
maakt is een lastig uitstapje. Maar op 13 april ontvangt heren 2 hekkensluiter Stee-
vast in eigen huis om een week later in Kampen tegen buurman Reflex 3 af te slui-
ten. In dat programma zitten in ieder geval drie wedstrijden waar voldoende kan-
sen voor heren 2 liggen om het zoet der overwinning weer te proeven. 
Bijvoorbeeld vandaag? Het geroutineerde Joure/Oudehaske verblijft eigenlijk het 
gehele seizoen al in de buurt van heren 2. De uitwedstrijd werd na een prima 0-2 
voorsprong nipt met 2-3 gewonnen. Kansen dus. Maar met een kans alleen heb je 
nog niks. Kansen benutten daar gaat het om. En heren 2 zal zelf moeten laten zien 
hoe scherp en goed ze zijn in het benutten van kansen. De ploeg zal eerst zelf de 
voorwaarden moeten neerleggen om goed te spelen. Servicedruk, pass. En vervol-
gens zal het in ’de koppies’ ook nog goed moeten zitten. Een hele opdracht… welke 
de heren zeker aankunnen . 

wdstr pnt vr tgn Stand Heren promotieklasse B 

1 C.S.V.  19 69 56 23 

2 OPM Heerenveen 17 68 56 16 

3 HeVoC '89  17 57 47 25 

4 Oudehaske  17 55 45 25 

5 Reflex 3 18 52 44 33 

6 Far Ut  17 45 38 34 

7 A.V.C. '69  19 40 34 46 

8 Joure/Oudehaske 17 37 31 41 

9 Set Up (IJss.) 2 17 32 27 43 

10 DELA Meppel AZ 3 18 29 27 51 

11 VC Zwolle 4 17 23 22 52 

12 Steevast 1 17 18 17 55 

Wedstrijdprogramma 

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

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

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

 
Waar we voor het gevoel nog hard bezig zijn met het vinden van ritme in dit nieu-
we jaar. En daarvoor graag ‘de winter’ van ons af willen schudden. Zijn we toch al 
half maart en dat betekent voor de volleybalcompetities dat we in de beslissende 
fase zijn aanbeland. 
 
Vijf wedstrijden nog maar en dat is het alweer klaar. Vijf wedstrijden waarin nog 
veel te verdienen is.. En ja.. ook veel te verliezen. 
 
Het is altijd een mooie fase in de competitie. Veel is al duidelijk. Maar vaak is er 
nog niks beslist. Duidelijk is bijvoorbeeld dat heren 1 nog steeds mee doet om de 
titel. Hoewel op plaats 3 en op een achterstand van drie punten op koploper ANO 
liggen er nog genoeg kansen om dit te reparren. Helemaal gezien het feit dat heren 
1 nog tegen ANO speelt (volgende week in Oosterholthoeve). En over drie weken 
speelt heren 1 tegen de nummer 2 Vovem. Maar deze wedstrijden zijn eens tuk 
minder waard wanneer heren 1 eerst vandaag niet gaat presteren. We vergeten dus 
ANO, we vergeten Vovem en kijken eerst naar Leevoc. De resultaten van het verle-
den tegen deze ploeg maakt opperste alertheid noodzakelijk. Scherpte en concen-
tratie zullen heel belangrijk worden. 
 
Ook heren 2 is nog niet klaar. De ploeg kan nog wel wat puntjes gebruiken om ver-
der afstand te nemen van de plaatsen 10, 11 en 12. Daarvoor zullen de heren wel 
de neuzen dezelfde kant op moeten richten en uit het diepste van het lijf strijdlust 
tevoorschijn moeten toveren. Strijdlust is namelijk iets waar het in de afgelopen 
periode aan ontbrak. Er zit veel volleybal in heren 2. kost echter wat moeite om er 
uit te krijgen. Maar is het er eenmaal uit.. Dan heb je ook wat. En het is dit gege-
ven waar we op rekenen vandaag tegen Joure/Oudehaske. 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/2237HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2162HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2148HS+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/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  
- 

Leevoc 

Er kleeft iets geks aan heren 1. In een seizoen waarin de wisselvalligheid overheerst 
en er veel momenten zijn geweest waarop de ploeg niet goed speelde, handhaaft 
de ploeg zich toch nog steeds bij de bovenste 3. En zijn er nog altijd kansen op 
“een prijs” aan het einde van de competitie.  
Het lijkt een beetje het verhaal van het glas dat ‘half leeg of half vol is’. Het is 
maar hoe je naar het glas kijkt. Heren 1 zelf doet dat het liefst vol realisme. En vol 
realisme zijn de heren zich er van bewust dat ze dit seizoen veel kansen hebben 
liggen; enkele uitglijders hebben gemaakt die de wenkbrauwen deden fronsen. Vol 
realisme zijn de heren er zich ook van bewust dat de verandering hierin bij henzelf 
vandaan moet komen. Hard werken op de training, wedstrijdscherpte en vertrou-
wen in zichzelf en elkaar. Klinkt zo gemakkelijk maar het is niet altijd even gemak-
kelijk dit te vinden. Wat echter nog altijd voorop moet staan is spelplezier. 
En wat spelplezier betreft heeft heren 1 een week van uitersten achter de rug. Vo-
rige week dinsdag was er weinig spirit, strijd en dus geen plezier tijdens de halve 
finalewedstrijd van de regiobeker tegen ANO. En zonder die ingrediënten laat het 
zich raden hoe deze wedstrijd eindigde. Uitgeschakeld voor de beker dus; geen be-
kerfinale op 27 april.  
Nog vier dagen later liet heren 1 vorige week zien hoe het ook kan en misschien wel 
moet. In Bakhuizen was een gemotiveerd en fel heren 1 te zien. Tegenstander BEO 
kwam er drie sets niet aan te pas. Enige smetje was set 3 waarin heren 1 even de 
scherpte en concentratie verloor en teveel foutjes maakte. Jammer van het ene 
puntje wat daarmee aan BEO werd gegeven. Maar deze set benadrukte ook het be-
lang van scherp en geconcentreerd blijven. En in het proces waarin de ploeg zit zijn 
dat soort momenten heel belangrijk. 
Vandaag komt Leevoc op bezoek. De Leeuwarder heren leken zich dit seizoen vast 
in de middenmoot te gaan nestelen. Maar nu april bijna nadert dreigt er wederom 
degradatiegevaar. Leevoc heeft dus nog wat te verdienen en zal vandaag voluit 
gaan. Daarbij vast gesterkt door het feit dat de thuiswedstrijd eerder dit seizoen 
met 3-1 werd gewonnen. Heren 1 heeft echter ook nog wat te verdienen. Vanaf nu 
gaat de competitie beslist worden, met na vandaag ANO en Vovem als volgende 
tegenstanders mag heren 1 antwoord geven: “wordt het meedoen of afhaken?” Ove-
rigens gaan we daar niet de focus op leggen. Die moet liggen op de uitvoering van 
het spel en op welke manier dit wordt gedaan. De BEO-wedstrijd van vorige week 
mag hierin als voorbeeld gelden. Wat ons betreft is het glas half vol. En zien we de 
komende periode positief en vol vertrouwen tegemoet. 

wdstr pnt vr tgn stand Heren 3e divisie 

1   A.N.O.  17 58 48 25 

2 Vivan accountants/ Vovem '90 17 57 47 27 

3 Dépol-Set Up (IJss.) 17 55 46 26 

4 VC Sneek 2 18 54 45 31 

5 Reflex 2 18 50 45 35 

6 vv Meppel AZ 2 18 44 38 39 

7 VC Zwolle 3 17 40 34 39 

8 Autobedrijven v/d Heide-DBS  18 37 33 45 

9 BEO  18 37 32 44 

10 V.V.H. 18 35 30 44 

11 Leevoc  17 32 29 46 

12 PLUS / SVI  17 26 23 49 

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/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/2269HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2206HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2183HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2259HS+1

