
  

Set Up (IJss) h2 
- 

Reflex h3 

wdstr pnt vr tgn Pouleindeling Heren promotieklasse B 

 Reflex h3  -  Kampen     

 Oudehaske h1  -  Heerrenveen     

 HeVoC ‘89 h1  -  Heerenveen     

 vc Zwolle h4  -  Zwolle     

 AVC ‘69 h1  -  Akkrum     

 FIZZ/MAZ h3  -  Meppel     

 Joure/Oudehaske h1  -  Joure     

 OPM h1  -  Heerenveen     

 Far Ut h1  -  Hommerts/Jutrijp     

 CSV h1  -  Zwolle     

 Steevast h1  -  Steenwijk     

 Set Up (IJss) h2  -  IJsselmuiden     

Heren 2 heeft dit seizoen een geheel ander gezicht dan vorig seizoen. Alleen Ma-
rien Alberts, Jos Schrijver en Matthias Sukaldi zijn nog over van de groep van vorig 
seizoen. Ook Bart Schrijver is er nog bij, maar zal tot december in het buitenland 
verblijven. Aanvulling is er gekomen ‘van onderen’ Uit Heren 4 (Harald de Ruiter, 
Arjen Kaspers. en uit de Jongens A. Roel Verloop, Harald van Dieren, Erwin v.d Lee 
en Joel Klooster. Gevolg is dat we een vrij onervaren en jong heren 2 hebben dit 
seizoen. Een gegeven wat de vereniging heeft doen besluiten om heren 2 terug te 
trekken uit de regiodivisie en in te laten delen in de promotieklas. 
Een trede lager dus. Maar ook op deze trede lager zal het team er flink aan moeten 
trekken. De onervarenheid, jeugdigheid en de nieuwe samenstelling maken dat dit 
team waarschijnlijk tijd nodig zal hebben om naar een gewenst nivo toe te groei-
en. Stapje-voor-stapje, week-voor-week en heel hard werken. Meer kan deze ploeg 
niet doen. 
Eerste tegenstander vandaag is Reflex heren 3. Het zeer geroutineerde Reflex h3 
zo mogen we zeggen. Heren 2 zal vandaag dus alles uit de kast moeten halen om 
puntjes binnen te slepen. Steun kunnen ze dus zeker gebruiken. Steun vanaf de 
bank komt van coach Remco Bultman. Trainer van heren 2 is Timo Jager. 

Wedstrijdprogramma 

14:15 uur HEREN 2 Set Up (IJss) h2  -  Reflex h3 

17:00 uur HEREN 1 Dépol-Set Up  -  Reflex h2 

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

Een nieuw volleybalseizoen is weer begonnen. Vandaag spelen de meeste teams 
hun eerste competitiewedstrijd van dit nieuwe seizoen. Op de kalender zien we 
als datum 22 september staan. En dus kunnen we concluderen dat we  ‘beste wel 
vroeg zijn’ dit jaar. Meestal starten we een weekje later in het laatste weekend 
van september. 
 
Maar goed, beginnen moeten we toch, daar ontkomen we echt niet aan. En dus 
moeten we er maar voor zorgen dat we er vandaag klaar voor zijn. Klaar voor de 
strijd. En wat voor strijd!! Zowel heren 2 al heren 1 ontvangen vandaag teams van 
Reflex. Heren 2 speelt tegen het geroutineerde Reflex 3 en Heren 1 speelt tegen 
Reflex 2. 
 
En dus starten we dus met twee heuse streekderby’s. En stellen we onszelf vooral 
de grote vraag: hoe staan onze teams er voor?? Het antwoord is gissen en voor 
sommigen gissen met wat voorkennis. Hoe dan ook, beide teams moeten het straks 
gewoon maar laten zien. 
 
Op de zaterdag zijn er natuurlijk meer wedstrijden in de Oosterholthoeve. Wan-
neer u hier vanochtend vroeg was geweest, had u kunnen genieten van jeugdwed-
strijden. Was u er niet bij onthoudt dit dan zeker voor een volgende zaterdag. 
Want het loont zeker om eens een kijkje te nemen bij de jeugdteams die met vol 
enthousiasme hun wedstrijden spelen. 
 
Via dit boekje houden we u dit seizoen in ieder geval weer op de hoogte van alle 
ins en outs van de wedstrijden van Heren 1 en Heren 2. En wellicht is er na ver-
loop van tijd ook ruimte voor nieuws over de andere teams.. Vanaf deze plek wen-
sen wij iedereen in ieder geval een heel mooi en sportief succesvol volleybalsei-
zoen met veel spel– en kijkplezier!!! 



 

 

Dépol-Set Up  
- 

Reflex h2 

De heren van Dépol-Set Up 1 spelen in hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen 
meteen tegen de buren van “over de brug”; Reflex heren 2. De streekderby der 
streekderby’s dus op de allereerste competitiedag. En eerlijk gezegd vinden we dat 
heel erg jammer. Zo’n wedstrijd krijgt namelijk nog veel meer cachet wanneer we 
al een paar weken bezig zijn. Maar daar gaan we niet te lang bij stilstaan want we 
willen er vandaag meteen staan zoals we dat tegen iedere tegenstander willen: 
klaar om de strijd aan te gaan. 
Voor wie ons de afgelopen maanden niet heeft of kunnen volgen; we hebben een 
nieuwe trainer: Timo Jager. Vorig seizoen was hij nog als trainer/coach actief bij 
DBS uit het Friese Balk; het dorp waar hij ook woont. Maar met ingang van dit sei-
zoen trainer bij Set Up. Met DBS eindigde Jager twee seizoenen achter elkaar op 
een 3e plaats in de regiodivisie. Dit is de plek waar wij met z’n allen dit seizoen ook 
naar toe willen. Althans ergens in de top 3 en dan kan iedereen zelf invullen wat 
daar onder valt. De afgelopen seizoenen zijn we ‘blijven steken’ rond de 5e, 6e 
plaats. En dat waren posities waar we zelf gewoonweg niet tevreden mee waren. 
Het mag duidelijk zijn dat we er meer uit willen halen. Maar goed; een ieder weet 
dat dit niet vanzelf gaat. We zullen als team moeten groeien, stapjes moeten ma-
ken om ons nivo omhoog te brengen.  
Wat dat betreft hadden we nog wel een weekje extra voorbereiding kunnen gebrui-
ken. Want met de dag van vandaag als 1e competitiedag zijn we een volledige week 
eerder dan vorig seizoen. De voorbereiding was dus kort, toch hebben we nuttige 
dingen gedaan en moeten er vandaag klaar voor zijn. Klaar voor reflex h2. Reflex 
degradeerde aan het eind van het vorige seizoen uit de 2e divisie. De klas waar de 
ploeg het jaar daarvoor naar toe was gepromoveerd. Het is Reflex echter niet ge-
lukt om in de 2e divisie een standaard nivo te halen dat voldoende was voor promo-
tie. Dat betekent dit jaar dus weer regiodivisie. En daarmee is het publiek weer 
verzekerd van twee derby’s. Na vandaag vind de tweede derby echter pas op de 
allerlaatste competitiedag ergens in April 2013 plaats..  
Qua teamsamenstelling is er bij Set Up niet heel verandert. Dave de Velde zit nu 
‘volledig’ bij heren 1 en Bjorn Holtland is er weer volledig bij. En… Rick Vahl is 
weer terug op zijn eigen vertrouwde nest!  Met het jaartje A-league ervaring, opge-
daan bij Reflex, verdeelt hij nu weer het spel bij Set Up. Bij Reflex 2 zijn er ten 
opzichte van vorige seizoen veel wijzigingen. En staat er nu een ploeg met een mix 
van routine en jeugd. We gaan kijken welk team op dit moment het verst is. Veel 
plezier!! 

wdstr pnt vr tgn Poule-indeling Heren regiodivisie 

 Reflex h2  -Kampen      

 VVH h1  - Harlingen      

 SVI h1  -  Zwolle     

 vc Zwolle h3  -  Zwolle     

 vc Sneek h2  -  Sneek     

 FIZZ/MAZ h2  -  Meppel     

 Leevoc  h1  -  Leeuwarden     

 BEO h1  -  Bakhuizen     

 ANO h1  -  IJlst     

 VoVem ‘89 h1  -  Emmeloord     

 Autobedrijven vdHeide/DBS h1  -  Balk     

 Dépol-Set Up  -  IJsselmuiden     

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 


