
  

Set Up (IJss) 2 
- 

Far Ut 

Heren 2 speelt in zijn voorlaatste thuiswedstrijd tegen Far Ut. Far Ut is gesetteld in 
Homerts-Jutrijp. Dat zal de meeste niets zeggen. Maar beide vlekjes liggen dichtbij 
Sneek waar de ploeg zijn thuiswedstrijden speelt. Far Ut is een team vol routine 
dat vooral uit is op gezellig samen volleyballen en daarbij natuurlijk voor de winst 
gaat. De middenmootpositie plaats 6 lijkt goed te passen bij deze ploeg. 
In Sneek, eerder dit seizoen, walste Far Ut  met 4-0 over heen 2 heen. Heren 2 dat 
toen zeer incompleet was. En geen enkele kans maakte. 
Wat dat betreft is voor vandaag de verwachting dat de ploeg meer kans heeft. Maar 
omdat ui te laten komen zullen de heren eerst moeten laten zien dat ze met de 
juiste wedstrijdinstelling Far Ut tegemoet treden. Wat dat betreft mag de wed-
strijd van vorige week tegen Joure/Oudehaske (3-1 winst) als voorbeelden gelden. 
Heren 2 speelde toen goed, georganiseerd en geconcentreerd. Op spelverdeling 
speelde vorige week Arjen Vahl. Bij afwezigheid wegens ziekte van Matthias Sukal-
di een gouden greep. Deze week is Matthias er echter weer bij. Na drie volle weken 
afwezigheid gaat hij vandaag weer het spel verdelen. 
Na vandaag speelt heren 2 over 2 weken op vrijdagavond uit tegen CSV 2, dan volgt 
de uitwedstrijd naar topper CSV. Op 13 april komt hekkensluiter Steevast nog op 
bezoek en op 20 april sluit heren 2 het seizoen af met de wedstrijd tegen de buur-
man Reflex 3. 

wdstr pnt vr tgn Stand Heren promotieklasse B 

1 OPM Heerenveen  18 73 60 16 

2 C.S.V.  19 69 56 23 

3 Oudehaske 18 60 49 25 

4 HeVoC '89  18 57 47 29 

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  18 38 32 44 

9 Set Up (IJss.) 2 18 36 30 44 

10 DELA Meppel AZ 3 18 29 27 51 

11 VC Zwolle 4 17 23 22 52 

12 Steevast  18 18 17 59 

Wedstrijdprogramma 

14:15 uur HEREN 2 Set Up (IJss) 2  -  Far Ut 

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

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

Over ca 5 weken zit dit volleybalseizoen er al weer op. Vandaag zijn het zelfs de 
voorlaatste thuiswedstrijden voor heren 1 en heren 2. Wat is die tijd gevlogen zeg! 
Kijken we naar de stand van zaken bij de teams dan zien we  dat heren 1 nog volop 
in de race is voor een prijs en vandaag een echte topper speelt als koploper ANO 
op bezoek komt. Heren 2  staat op plaats 9 niet erg hoog, maar lijkt ‘veilig’ voor 
wat betreft handhaving. 
 
Kijken we verder naar de teams van Set Up dan zien we verschillende mooie klasse-
ringen. Beste voorbeeld zijn de Meisjes B die in de hoofdklasse bij de B-jeugd nog 
volop in de titelrace zijn. Met nog 4 wedstrijden te spelen staan de meisjes op ba-
sis van verliespunten bovenaan. U kunt ze gaan bekijken as. dinsdag ca. 19:00 uur 
wanneer ze in eigen huis tegen SVI spelen. 
 
Op bestuurlijk vlak kon Set Up deze week een nieuwe voorzitter en een nieuwe 
penningmeester verwelkomen. Henk Kaspers en Erica Bultman bevolken samen met 
de nieuwe TC-coördinator Rick de Vries het hoofdbestuur. “een bestuur op drie 
poten, waar het er eigenlijk 5 poten moeten zijn” zo verwoorde Henk Kaspers afge-
lopen donderdag het feit dat er nog wat ontbreekt in het bestuur. Er zijn nog altijd 
twee vacante stoelen binnen het bestuur. Twee belangrijke stoelen waar voor de 
balans van bestuur en vereniging zo snel mogelijk mensen op plaats dienen te ne-
men. Het is dus zoeken naar mensen met een Set Up—hart die bereid zijn om sa-
men met andere te werken aan het verder tot bloei laten komen van de vereniging. 
 
Bloei… dan denken we aan het voorjaar..welk voorjaar..?? Buiten vliegen de ge-
voelstemperaturen van - 10 of - 15 ons om de oren.. Hier binnen zal u vanmiddag 
echter goed en warm zitten. Veel kijk-plezier. 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/2162HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2237HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2160HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2148HS+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  
- 

ANO 

“Super Saturday” is een term afkomstig uit het Engelse voetbal. Een term gericht op 
meerdere  wedstrijden tussen toppers uit dezelfde competitie op dezelfde dag. 
“Super Zaterdag”; een term die vandaag ook op gaat voor de heren 3e divisie. Want 
met Dépol-Set Up tegen ANO en vc Sneek 4 tegen Vovem ‘90 staan er twee echte 
toppers op deze zaterdag gepland. Vier ploegen die allemaal nog volop in de titelra-
ce zijn in deze heren 3e divisie. En dat op 4 wedstrijden voor het einde. Prachtig! 
Een blik op de ranglijst leert dat de stand nog een iets vertekend beeld geeft. ANO 
staat op plaats 3 maar speelde een wedstrijd minder (volgende week uit bij Zwolle 
3). Op basis van verliespunten is ANO dus de koploper. Vovem staat dan op plaats 2 
en Dépol-Set Up volgt op plaats 3. vc Sneek 2 blijft op basis van verliespunten ook 
4e. De Sneeker ploeg staat ook iets verder weg, maar uitvlakken mogen we deze 
ploeg zeker nog niet. 
Maar nu naar datgene dat zich hier vandaag in IJsselmuiden afspeelt. Dépol-Set Up 
en ANO staan vandaag voor de 3e keer dit seizoen tegen over elkaar. “3e keer?”, 
hoor ik sommigen afvragen. Ja, toch echt de 3e keer. Veel aandacht heeft de 3-0 
nederlaag die Dépol-Set Up twee weken geleden op een dinsdagavond in Sneek te-
gen ANO leed, niet gekregen. Maar die wedstrijd heeft wel degelijk plaats gevon-
den. Een wedstrijd waarmiddels ANO zich verzekerde van de bekerfinale op 27 
april. Een wedstrijd waarin Dépol-Set Up er eigenlijk niet aan te pas kwam. Een 
wedstrijd die Dépol-Set Up alleen daarom al, maar al te graag snel wil vergeten. 
Sinds die wedstrijd speelde Dépol-Set Up twee wedstrijden. Uit bij BEO werd met 1-
3 gewonnen en vorige week werd Leevoc op een 4-0 nederlaag getrakteerd.  En dan 
vandaag dus ANO dat zijn laatste wedstrijd op 9 maart jl. speelde en toen met 3-1 
won van vc Sneek 2. 
Wat personele bezetting betreft is Rick de Vries aan het terug komen. Jelle Holt-
land is er weer bij. Maar goed ook want Arjen Kaspers liep afgelopen woensdag op 
de training een enkelblessure op en lijkt de rest van het seizoen uitgeschakeld.  
Na vandaag speelt Dépol-Set Up over twee weken de volgende topper. In Emme-
loord wacht dan de strijd tegen Vovem ‘90. Op 13 april ontvangt Dépol-Set Up daar-
na nog DBS in IJsselmuiden om op 20 april in Kampen af te sluiten tegen Reflex 2. 
Van alle teams uit de top 4 heeft Dépol-Set Up dan ook het zwaarste programma. 
ANO speelt nl nog tegen Zwolle 3 (7e), Leevoc (11e), BEO (9e) en Meppel (6e). Vo-
vem ‘90 speelt naast de wedstrijden tegen vc Sneek 2 (4e), vandaag en Dépol-Set 
Up nog tegen Leevoc (11e) en BEO (9e). Sneek speelt nog tegen DBS (8e), Reflex 
(5e) en VVH (10e). Spanning alom dus.. Waar u gratis en voor niks van mag genie-
ten. Veel plezier!!     

wdstr pnt vr tgn stand Heren 3e divisie 

1   Vivan accountants/ Vovem '90 18 61 50 28 

2 Dépol Set Up (IJss.) 18 60 50 26 

3 A.N.O.  17 58 48 25 

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  18 32 29 50 

12 PLUS / SVI  18 27 24 52 

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 

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/2258HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2282HS+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

