
  

Set Up (IJss) h2 
- 

AVC ‘69 h1 

wdstr pnt vr tgn Pouleindeling Heren promotieklasse B 

1 HeVoC '89 HS 1 4 15 13 5 

2 Reflex HS 3 4 15 13 5 

3 Oudehaske HS 1 4 14 11 5 

4 C.S.V. HS 1 3 12 10 3 

5 A.V.C. '69 HS 1 4 12 10 7 

6 OPM Heerenveen HS 1 3 10 9 5 

7 VC Zwolle HS 4 4 8 8 11 

8 Far Ut HS 1 4 7 6 11 

9 Joure/Oudehaske 1 4 6 6 12 

10 Vv Meppel AZ HS 3 4 5 5 13 

11 Set Up (IJss.) HS 2 4 4 4 13 

12 Steevast HS 1 2 2 2 7 

Heren 2 speelt vandaag tegen de nummer 5 op de ranglijst; AVC ‘69 uit het Friesse 
Akkrum. Wanneer u twee weken geleden een blik op deze stand heeft geworpen 
dan zag u onze heren 2 nog puntloos onderaan staan. Kijkt u nu weer dan ziet u dat 
er iets aan deze situatie is verandert!! 
Twee weken geleden werd er in de thuiswedstrijd tegen HeVoC’89 1 een hele goe-
de wedstrijd gespeeld. DE heren beloonden zichzelf met het allereerst wedstrijd-
punt. Daar waar overigens een tweede punt zeker niet had misstaan. En vorige 
week werd er zelfs de eerste overwinning genoteerd. In Zwolle werd er met 2-3 
van vc Zwolle 4 gewonnen. Gevolg is aansluiting bij de teams in de onderste regio-
nen.  
Kijken we nog eens naar de stand dan zien we overigens dat de eerste 3 op de 
ranglijst allemaal ploegen zijn waar onze heren al tegen hebben gespeeld. Het 
komende programma bied voor onze heren dus voldoende perspectief om meer 
punten te pakken. Dan is compleet zijn wel een belangrijke voorwaarde overigens. 
Een voorwaarde die vandaag al niet wordt gehaald, want zowel spelverdeler Mat-
thias Sukaldi als midaanvaller Harald van Dieren ontbreken vandaag. Ai.. Dat is nog 
al een aderlating. Natuurlijk zullen hun posities worden ingevuld. Martin Stoel 
neemt de spelverdeling op zich.   

Wedstrijdprogramma 

14:15 uur HEREN 2 Set Up (IJss) h2  -  AVC ‘69 h1 

17:00 uur HEREN 1 Dépol-Set Up  -  vc Sneek h2 

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

In een weekend waarin de meeste regioteams genieten van een vrij weekend ko-
men onze heren wel in actie. Heeft er alles mee te maken met dat de sporthal 
volgende week zaterdag bezet is en Set Up het programma van volgende week dus 
vandaag speelt. 
Dit zal de tegenstander van heren 1, vc Sneek h2, overigens vast niet erg vinden. 
Bij uitwedstrijden moet de ploeg kijken hoe het zich qua tijdstip laat combineren 
met wedstrijden van het 1e herenteam dat in de topdivisie (voormalig b-league) 
speelt. Dit vanwege onder andere de aanwezigheid van de trainer/coach van vc 
Sneek he1 als speler bij dit vc Sneek he2. Meer daarover in de voorbeschouwing 
van de wedstrijd verderop in dit boekje. Feit is dat onze heren 1 vandaag een heu-
se ‘topper’ spelen. 
Heren 2 speelt tegen het Akkrummer AVC ‘69 h1. Vorige week stonden onze heren 
2 nog op nul punten. Deze situatie is inmiddels verandert na de setwinst thuis te-
gen HeVoC ‘89 h1 en de wedstrijdwinst (2-3) vorige week op vc Zwolle 4. Vandaag 
zijn er wel wat personele problemen. Maar de moeizame start van heren 2 heeft in 
ieder geval een positievere draai gekregen. 
 
Volgende week zijn onze herneteams vrij. Al speelt heren 1 as. donderdagavond in 
het verre Oosterend (Easterein op z’n Fries) voor de 1e ronde van de beker tegen 
CoVoS. Een verre wedstrijd tegen een team dat twee seizoenen geleden nog in de 
regiodivisie speelde en toen liet zien heel erg goede te kunnen verdedigen. Heren 
1 zal dus zeker niet freewheelend zijn wedstrijd kunnen spelen as. donderdag. 
 
Volgende thuiswedstrijden zijn op: zaterdag 17 november. 
Heren 2 speelt dan tegen OPM-Heerenveen 
Heren 1 speelt dan tegen BEO-Bakhuizen 
 
Maar eerst vandaag veel kijkplezier!! 

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


 

 

Dépol-Set Up  
- 

Vc Sneek h2 

Thuiswedstrijd nummer 3 brengt ons vandaag een heuse topper. Hoewel we nog niet 
veel waarde aan de ranglijst hechten; staan vandaag de nummers 1 en 3 tegen over 
elkaar. Of te wel de ploeg die alle wedstrijden nog won (Dépol-Set Up) en de ploeg 
die tot nu toe 1 wedstrijd verloor: vc Sneek h2.  
Vc Sneek won thuis twee keer met 3-1 (VVH en vc Zwolle 3), won vorige week ‘uit’ 
knap met 1-3 van FIZZ/MAZ h2. De verliespartij was uit bij SVI . Maar aan deze re-
sultaten gaan we geen conclusies verbinden. Wel gaan we in op de kracht van vc 
Sneek h2. Want we hebben te maken met een tegenstander die over veel volleybal-
ervaring en kwaliteit beschikt en dat combineert met jeugdig talent. 
Het herenvolleybal in Sneek was ver weg gezakt. Maar de laatste jaren is er over-
duidelijk en indrukwekkend de weg naar boven weer ingeslagen. Iets wat zeker niet 
in de laatste plaats te danken is aan de kwaliteit en ervaring van Patrick Koelemij 
en Arno van Solkema. Beide verdienden hun sporen op het allerhoogste nationale 
niveau en Van Solkema was ook internationaal actief. Daarnaast hebben beide he-
ren inmiddels een schat aan trainerservaring waarbij we Van Solkema natuurlijk 
kennen als voormalig trainer van Landstede Volleybal uit Zwolle. Beide heren zijn 
dit seizoen o.a. neergestreken bij het  2e herenteam van vc Sneek. Met naast deze 
heren nog de nodige ervaring en kwaliteit, maar ook met jeugdig talent is er een 
mix ontstaan die nu al 4 weken laat zien succesvol te kunnen zijn in de regiodivisie. 
De verwachting is dus dat het vandaag een zware wedstrijd wordt voor onze heren 
van Dépol-Set Up. Een topper waarin de ploeg zal moeten laten zien wat het in huis 
heeft. 
In de afgelopen weken heeft het team laten zien te groeien. Iets wat werd gecom-
bineerd met het winnen van wedstrijden. Na de twee 3-1 overwinningen op Reflex 2 
en VVH werden SVI en, vorige week, vc Zwolle 3 met 4-0 aan de kant gezet. Maar 
dat ligt weer achter ons. Deze nieuwe week brengt weer een nieuwe uitdaging en 
de ploeg zal moeten laten zien in hoeverre het er klaar voor is. 
Kees ten Brinke is er, ondanks dat zijn teenblessure nog niet helemaal genezen is, 
weer bij vandaag. Het team mistte vorige week ook Erik Schilder; hij is vandaag ook 
weer van de partij. 
Trainer/coach Timo Jager weigert vooralsnog een hosanna-stemming toe te laten. 
Hij merkte na vorige week zaterdag terecht op dat er nog maar vier wedstrijden 
gespeeld zijn en dat Dépol-Set Up nog altijd 7 tegenstanders moet treffen. Vc Sneek 
h2 is vandaag aan de beurt. Gaat u er maar eens goed voor zitten en steun onze 
heren daar waar nodig. Veel kijkplezier. 

wdstr pnt vr tgn Poule-indeling Heren regiodivisie 

1 Dépol Set Up (IJss.) 4 18 14 2 

2 Vivan accountants/ Vovem '90 h1 4 14 11 6 

3 VC Sneek H2 4 13 10 6 

4 A.N.O. H1 4 13 11 7 

5 BEO H1 4 11 9 8 

6 PLUS / SVI H1 4 9 7 9 

7 vv Meppel AZ H2 4 8 8 10 

8 Autobedrijven v/d Heide-DBS H1 4 8 8 10 

9 Leevoc H1 4 7 7 12 

10 VC Zwolle H3 4 7 6 11 

11 V.V.H. H1 4 6 6 11 

12 Reflex H2 4 6 6 11 

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/2258HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2235HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2212HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2282HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2269HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2259HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2264HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2270HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2183HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2260HS+3
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2206HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2256HS+2

