
  

Set Up (IJss) 2 
- 

Vc Zwolle 4 

Heren 2 speelt vandaag tegen vc Zwolle 4. De nummer 11 op de ranglijst. De 11e 
plaats is zo’n plaats die binnen de “rode gevarenzone” valt. Het is dus aannemelijk 
dat Zwolle 4 de komende weken zijn best gaat doen om weg te komen van deze 
11e plaats. En daarvoor zijn er zeker mogelijkheden. De nummer 10 staat binnen 
handbereik. Het gat met Joure/Oudehaske is 5 punten. De Zwolse formatie zal dus 
nog flink punten moeten gaan sprokkelen.  
En wellicht dat Zwolle de wedstrijd van vandaag tegen Set Up heren 2 als 
‘puntenwedstrijd’ heeft uitgezocht. Onze heren 2 staat op een 8e plaats, 8 punten 
boven Zwolle. Kijken we naar boven dan zien we daar AVC uit Akkrum staan met 
vier punten meer en twee wedstrijden meer gespeeld dan onze heren. Een mooi 
target voor de komende weken dus. 
Vorige week verloor heren 2 niet geheel kansloos met 4-0 van HeVoC ‘89. Wat er 
ontbrak was vooral servicedruk. Serevicedruk is iets wat in de komende wedstrij-
den zeker van pas zal komen. In de heenwedstrijd won heren 2 met 2-3 van Zwolle 
4. Dit was op dat moment de eerste overwinning van dit seizoen voor onze heren. 
Eens kijken of de wedstrijd van vandaag gaat uitmonden in de eerste overwinning 
van 2013. De ploeg is weer aardig compleet. Hopelijk houdt de kuit van Matthias 
Sukaldi het en weten de heren Schrijver en De Ruiter langzaam iets van vorm te 
vinden. Veel kijkplezier!! 

wdstr pnt vr tgn Stand Heren promotieklasse B 

1 OPM Heerenveen 1 12 48 40 11 

2 Reflex 3 13 45 37 18 

3 C.S.V. 1 13 44 36 18 

4 HeVoC '89 1 12 43 36 16 

5 Oudehaske 1 12 40 33 17 

6 Far Ut HS 1 12 33 28 24 

7 A.V.C. '69 1 15 30 26 37 

8 Set Up (IJss.) 2 13 26 22 32 

9 Joure/Oudehaske 1 13 23 20 36 

10 DELA Meppel AZ 3 12 18 17 36 

11 VC Zwolle 4 13 18 18 40 

12 Steevast 1 10 7 7 35 

Wedstrijdprogramma 

14:15 uur HEREN 2 Set Up (IJss) 2  -  vc Zwolle 4 

17:00 uur HEREN 1 Dépol-Set Up  -  vc Zwolle 3 

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

 
Hallo allemaal, 
 
Afgelopen woensdagavond stonden de heren van Dépol-Set Up ook al in het strijd-
perk. Voor de 1/4 finale van de beker stond toen VVH tegenover onze mannen. Een 
3-1 overwinning heeft de heren uiteindelijk in de 1/2 finale gebracht. Hierin staat 
waarschijnlijk een uitwedstrijd tegen ANO op het programma. Een mooi affiche 
dachten wij zo! 
 
Vandaag weer verder met de competitie. Zowel heren 2 als heren 1 krijgen Zwolle-
naren op bezoek. Zwolle 4 en Zwolle 3 zijn in hun klas beide laagvliegers. Mat alle 
respect geschreven overigens. Want vooral Zwolle 3 hadden wij niet zo laag ver-
wacht.  
 
Onze aanname is dat de Zwolse teams zoeken naar mogelijkheden om te klimmen 
op de ranglijst. Daarvoor zijn punten nodig. Punten die wij natuurlijk graag hier in 
IJsselmuiden zien blijven. Dus verwachten we vandaag twee open wedstrijden met 
teams die tot het uiterste zullen gaan. 
 
Heren 2 gaat op zoek naar zijn eerste winst van 2013 en heren 1 wil graag de pun-
ten houden om bovenin mee te blijven doen. Er staat dus genoeg op het spel van-
daag. 
 
Veel kijkplezier!! 

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

vc Zwolle 3 

Vandaag speelronde 14 van de 22…, en…, tjonge…, wat blijft het bovenin spannend. 
Na dertien wedstrijden twee koplopers: ANO en VoVem ‘90. Onze heren van Dépol-
Set Up volgen op 1 puntje. Maar dat is het nog niet.. Want ook de nummer 4, vc 
Sneek staat maar 4 puntjes achter Dépol-Set Up. Er kan dus nog van alles gebeuren 
in deze 3e divisie. 
We richten de blik evenwel op onze eigen heren. Na het eerste wedstrijdweekeinde 
van dit jaar zagen we Dépol-Set Up na de 4-0 winst op VVH even trots bovenaan 
staan. Samen met ANO weliswaar, maar op papier prijkte de naam Dépol-Set Up 
bovenaan. En dat, zo hadden de heren eerder dit seizoen ook al gemerkt, brengt 
wat met zich mee. Zo rondom het team wordt er over gesproken, maar ook bij te-
genstanders wordt er over gesproken. En dat leidt vaak tot zeer gemotiveerde te-
genstanders; die geheel vrijuit aan hun wedstrijd beginnen. Zo ook vorige week 
hekkensluiter SVI. Een tegenstander waarvan de opinie zei: “daar moet je gewoon 
met 0-4 van winnen”. Maar in dat woordje ‘moet’ zit iets wat vaak niet zo eenvou-
dig is. Moeten brengt vaak druk met zich mee en het is altijd de vraag hoe je daar 
mee omgaat.  
Dépol-Set Up liet vorige week zien er niet goed mee om te kunnen gaan. De ploeg 
speelde tegen SVI wat verlamd. Het sprankelde niet. Het piepte en kraakte. Er was 
een 1-0 achterstand, een 2-1 achterstand en er waren vervolgens twee toch vrij 
eenvoudig gewonnen sets. En dus een 2-3 overwinning. Opluchting. Maar geen te-
vredenheid.  Tevredenheid vooral niet over het vertoonde spel. Maar nou is dat een 
aspect wat weel vaker speelt bij onze heren. In het spel zit namelijk nog te veel 
wisselvalligheid waardoor de ploeg in iedere wedstrijd iets moet repareren. Of een 
achterstand binnen de sets, of een achterstand in een set. Daar hebben we wel 
meteen een kwaliteit van deze ploeg te pakken. Dépol-Set Up laat zien over karak-
ter te beschikken en te kunnen werken en vechtlust te tonen om sets alsnog te win-
nen. En dat is een waardevol iets. 
Er is dus voldoende perspectief om verder te ontwikkelen. En dat is mooi voor het 
proces. Tegenstander vc Zwolle 3 zoekt ook naar perspectief. Perspectief om weg 
te komen van de 11e plaats op de ranglijst. Een plaats waar niemand dit team had 
bedacht. Een plaats ook waar het team, gezien het materiaal, niet zou hoeven te 
staan. En dus staat er vandaag een ploeg tegenover Dépol-Set Up die er alles aan 
zal doen om punten te sprokkelen. Maakt dus dat de verwachting is dat het een 
lastige wedstrijd gaat worden. Moeten, zo hebben we al vastgesteld, werkt niet. 
Dus is het hopen dat de wil om bovenin mee te blijven doen bij Dépol-Set Up gaat 
leiden tot een goed gespeelde wedstrijd.  

wdstr pnt vr tgn stand Heren 3e divisie 

1   A.N.O. HS 1 13 44 37 20 

2 Vivan accountants/ Vovem '90 13 44 36 20 

3 Dépol Set Up (IJss.) 13 43 36 19 

4 VC Sneek HS 2 13 39 32 22 

5 Reflex HS 2 13 34 31 27 

6 vv Meppel AZ HS 2 13 31 27 29 

7 V.V.H. HS 1 13 29 25 29 

8 BEO HS 1 13 28 24 31 

9 Autobedrijven v/d Heide-DBS HS 1 13 26 24 33 

10 Leevoc HS 1 13 25 23 35 

11 VC Zwolle HS 3 13 24 21 35 

12 PLUS / SVI HS 1 13 23 20 36 

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

