
  

Set Up (IJss) 2 
- 

OPM 1 

Toen heren 2 na twee competitieweken nog nul punten had, was de stemming niet 
al te best. Toen de week er op een goede wedstrijd tegen HeVoC werd gespeeld en 
er een punt werd gesnoept was er al sprake van een positief groeiend gevoel. Ver-
volgens werden er overwinningen genoteerd op vc Zwolle 4 (2-3), AVC ‘69 (3-1), vv 
Meppel AZ 3 (0-4) en Joure/Oudehaske (2-3). Brengt heren 2 op 16 punten en op 
een mooie afstand van de drie onderste teams. 
Hoe is het nou eigenlijk gelukt om na zo’n slechte start zo’n mooie serie neer te 
zetten. Ten eerste groei en gewenning. Groei individueel en als team. Gewenning 
aan elkaar en aan het nivo. Verder zijn er in de opstelling enkele maatregelen ge-
nomen die het basisnivo van het team heeft verhoogd. Het constant kunnen mee-
spelen van Dave de Velde heeft daarbij een positief effect.  
Maar de aandacht mag vooral even op de jonge spelers Harald van Dieren en Erwin 
v/d Lee gericht worden. Zo vanuit de jeugd hebben deze jongens een mooi plaatsje 
in de basisopstelling van heren 2 afgedwongen en ze doen het goed. Een andere 
jongeling; Joël Klooster speelde tot nu toe niet heel veel. Heeft met Dave de Velde 
en Jos Schrijver ook twee goede spelers voor zich op de passer/loper positie. Vori-
ge week echter sleepte Joël Klooster heren 2 in Joure er in de 5e set doorheen met 
enkele rake klappen. Kortom; complimenten aan het jeugdige heren 2 !! 

wdstr pnt vr tgn Stand Heren promotieklasse B 

1 Reflex 3 7 28 23 7 

2 OPM Heerenveen  6 25 21 5 

3 HeVoC '89  6 19 17 10 

4 C.S.V.  6 19 16 10 

5 Oudehaske  6 18 15 10 

6 Far Ut  7 18 15 15 

7 Joure/Oudehaske  7 17 15 16 

8 Set Up (IJss.) 2 7 16 14 16 

9 A.V.C. '69  8 14 12 21 

10 VC Zwolle 4 7 8 8 23 

11 vv Meppel AZ 3 6 6 6 20 

12 Steevast 1 3 2 2 11 

Wedstrijdprogramma 

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

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

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

 
De kalender geeft al weer half november aan. Het groen aan de bomen is nu echt 
wel verdwenen. De eerste nachtvorst heeft zich al laten zien. Vandaag stapt op 
verschillende plaatsen in Nederland een man met baard en mijter van een boot. 
Allemaal tekenen dat de tijd voort schrijd en dat we langzaam maar zeker richting 
einde van dit jaar kruipen.. 
 
De volleyballers zijn al een tijdje in competitie en de ranglijsten beginnen te ver-
tellen waar de verschillende teams zich  voor de rest van dit seizoen op mogen 
richten. Over vier wedstrijdronden zit de eerste helft van de competitie er op. Het 
gaat dus snel. Tijd voor een voorzichtige tussenbalans.  
 
De tussenbalans van heren 2 is de laatste weken snel positief geworden. Na het 
verlies in de eerste drie wedstrijden werden de vier daaropvolgende wedstrijden 
gewonnen. Met als gevolg een voorlopige 8e plaats met in ieder geval een ruime 
marge met de onderste teams. Vandaag komt één der titelfavorieten op bezoek. 
Dus alle ruimte om vrijuit te spelen en kijken wat er uit gehaald kan worden. 
 
De tussenbalans van heren 1 is de laatste weken de negatieve kant op gegaan. Na 
een goede start met vier keer winst gingen de afgelopen drie wedstrijden verlo-
ren. Met een voorlopige 3e plaats op de ranglijst staan de heren er nog altijd 
’leuk’ bij, maar over de prestaties van de afgelopen weken is niemand echt tevre-
den . Dus tijd om de balans weer de andere kant op te laten slaan. 
 
Wel grappig. Twee teams, beide 4 x winst, 3 x verlies. De ene mag tevreden zijn, 
de ander is het niet. Dat zegt iets over doelstellingen. Eens kijken hoe ze dat van-
daag aan ons gaan tonen. 

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

BEO 1 

De kans is groot dat de trouwe volgers van heren 1 de afgelopen weken enkele ke-
ren met gefronste wenkbrauwen de prestaties van hun favoriete team hebben aan-
schouwt. Want waar was die ploeg gebleven die in de eerste vier wedstrijden vier 
keer een overwinning noteerde? Nou, het was toch echt dezelfde ploeg, dezelfde 
spelers die allemaal heel graag wilden laten zien wat ze in de eerste vier wedstrij-
den hadden laten zien. Het lukte allemaal echter niet. Het zat er even niet in.  
Tja, en dan begint het grote zoeken naar een verklaring. Ligt het aan dit? ligt het 
aan dat? Is ‘hier’ of ‘daar’ iets niet in orde? Logische vragen vooral voortkomend uit 
grote betrokkenheid. En de antwoorden? Ach, antwoorden hoeven er niet altijd te 
zijn. Soms zijn feiten voldoende. Feit is dat het heren 1 in de afgelopen wedstrijden 
niet lukte om het basisnivo te halen en dan is ook iets extra’s geven niet voldoende. 
Heren 1 is vervolgens hard met de neus op de feiten gedrukt dat de verschillen in 
deze competitie erg klein zijn. En dat ’niet je nivo halen’ al snel betekent dat het 
een zeer moeizame wedstrijd wordt.  
De teams in de 3e divisie zitten qua nivo dicht bij elkaar. Weliswaar heeft het ene 
team meer individuele mogelijkheden dan het andere team. Maar deze verschillen 
zullen zich pas laten zien als je als team het verschil maakt. En verschil kun je ma-
ken in servicedruk en een degelijke passing of in scoringsmentaliteit. Dépol-Set Up 
zat in en fase waarin het als team niet het verschil kon maken. Zat? Betekent dit 
dan dat ze uit deze fase zijn? Daar kan pas na afloop van de wedstrijd een antwoord 
opgegeven worden. Feit is wel dat het team een goede trainingsweek achter de rug 
heeft. Waarin er met veel inzet en strijd veel werk is verricht. De trainingen heb-
ben een duidelijk vertrouwen gegeven. Nu kijken of het dit team lukt om dit ver-
trouwen vandaag mee te nemen de wedstrijd in. En te gaan vlammen. 
En dat zal zeker moeten wil Dépol-Set Up de punten tegen BEO uit Bakhuizen in 
eigen beheer houden. BEO is namelijk met een ijzersterke reeks bezig. De afgelo-
pen jaren werd al duidelijk dat BEO steeds beter gaat spelen en steeds verder naar 
boven op de ranglijst kruipt. Een team waar je zeker niet zo maar van wint. Een 
team met een goede blokkering, werkers in de verdediging en die aanvallend ook 
zeker een partij meeblaast. 
Op de ranglijst delen Dépol-Set Up en BEO de 3e plaats. Een topper dus vandaag. En 
wat doe je in een topper? Juist! Scherp en agressief spelen! Dépol-Set Up mag van-
daag laten zien dat het weer terug is. 
As. woensdag kunt u de heren overigens weer aan het werk zien. In IJsselmuiden 
spelen de heren dan de bekerwedstrijd tegen vv Meppel AZ 2. 

wdstr pnt vr tgn stand Heren regiodivisie 

1   A.N.O.  7 25 21 10 

2 Vivan accountants/ Vovem '90 7 23 19 11 

3 Dépol Set Up (IJss.) 7 21 17 11 

4 BEO  7 21 17 12 

5 VC Sneek 2 7 19 15 13 

6 Leevoc  7 18 16 16 

7 V.V.H.  7 15 13 16 

8 VC Zwolle 3 7 15 13 18 

9 vv Meppel AZ 2 6 14 13 14 

10 Reflex 2 7 12 12 19 

11 Autobedrijven v/d Heide-DBS  6 11 11 16 

12 PLUS / SVI  7 11 9 20 

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

