
  

NIEUWS 
 

 
 
Standen overige teams: 
 

 Heren 2:  1e in 1e klasse G.  Kampioen!!!!  

 Heren 3:  5e in 1e klasse H.  Nog 2 wedstrijden te spelen.  

 Heren 4:  3e in 2e klasse F.  Nog 1 wedstrijd te spelen 

 Dames 1:  7e in 2e klasse I.  Nog 1 wedstrijd te spelen. 

 Meisjes A:  6e in 1e klasse F.  Nog 2 wedstrijden te spelen 

 Meisjes B:  9e in Topklasse A.  Nog 3 wedstrijden te spelen 

 Meisjes B2:  3e in 2e klasse E.  Nog 1 wedstrijd te spelen 

 Jongens B:  3e in Topklasse A.  Nog 1 wedstrijd te spelen 

 Jongens C:  3e in Hoofdklas A.  Nog 3 wedstrijden te spelen 

 Meisjes C:  2e in 1e klasse F.  Nog 1 wedstrijd te spelen 

 Meisjes C2:  9e in 1e klasse H.  Nog 2 wedstrijden te spelen 

 Meisjes C3:  11e in 2e klasse G.  Nog 2 wedstrijden te spelen 
 
 
 
 

 

 

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

Heren 4 Di. 08 april 20:00 Set Up (IJss) h4 - Pegasus h2 

Dames 1 Di. 08 apri 20:30 Set Up (IJss) d1 - Bas Autowas d4 

Heren 1 wo. 09 apr 19:00 Depol-Set Up - Lycurgus 3 

Het is dat we as. woensdag nog de inhaalwedstrijd tegen Lycurgus 3 in eigen huis 
spelen, anders was de wedstrijd van vandaag tegen Veracles de laatste thuiswed-

strijd van dit seizoen.  Gezien de waslijst van afwezige spelers vandaag aan de 
zijde van Dépol-Set Up misschien ook maar goed, want zo is er nog een kans om 
met de volledige (althans zo volledig mogelijk) het seizoen thuis goed af te slui-

ten. Een seizoen waarin het wennen was. Wennen aan het nivo, wennen aan nieu-
we tegenstanders, wennen aan kleine regeltjes, wennen aan vaker verliezen. Maar  
ook al is het nog niet afgelopen en ook al staat Dépol-Set Up nog niet helemaal 

“veilig”; de ploeg mag toch tevreden zijn over de progressie dit seizoen. Vooraf 
werd er ingezet op plaats 9. en dat is precies waar de ploeg nu ook staat. En met 
nog twee wedstrijden tegoed op nr. 8 vc Zwolle 2 ligt zelfs die 8e plaats nog bin-

nen bereik. 
En dat na een toch vreemd seizoen waarin de teamsamenstelling een aantal keren 

is gewijzigd. En waarin er met Ron Kranenburg een interim-trainer/coach voor de 
groep stond vanwege de afwezigheid wegens ziekte en langdurig herstel van Timo 
Jager. De laatste weken is Timo stapje voor stapje weer een beetje terug geko-

men bij het team. Hij heeft de coaching weer op zich genomen. Dit met als eind-
doel om volgend seizoen de volledige verantwoordelijkheid van trainingen en coa-
ching weer op zich te nemen.  

 
Met dit in het achterhoofd kwam de mededeling van Timo Jager twee weken gele-
den, dat hij zich toch genoodzaakt ziet te stoppen als trainer/coach als een onver-

wachte en vervelende mededeling. Zijn eigen woorden: 
 
“..Met pijn in mijn hart het besluit moeten nemen om volgend seizoen niet als 

trainer/coach van Set Up IJsselmuiden h1 actief te zijn.  
Mijn proces van herstel verloopt gestaag maar langzaam. Daarin moet ik accepte-
ren dat het niet realistisch en verstandig is om, in het geheel van de stappen die 

ik op veel gebieden nog moet nemen, nu de volledige verantwoordelijkheid voor 
training en coaching van een 1e herenteam op 2e divisie-nivo op mij te nemen. 
Ik had graag gewild dat het herstel sneller was (en zal) verlopen, maar kan het 

proces waar ik in zit niet versnellen. Sterker nog. te veel hooi op mijn vork ne-
men zal het proces alleen maar vertragen. Daarom een (gedwongen) besluit van 
'het verstand' tegen de wil van 'het hart' in. 

Voor de rest van dit seizoen: coachend een mooie punt zetten achter deze klus. 
Vier wedstrijdjes om handhaving in de 2e divisie af te dwingen…” 

Dépol-Set Up    
- 

Veracles 



 

 

Dépol-Set Up  
- 

Veracles 

 
Vandaag de voorlaatste thuiswedstrijd van de heren van Dépol-Set Up. De voorlaat-
ste, want as. Woensdag komt Lycurgus 3 nog op bezoek. Vandaag echter een andere  
Groninger opponent; Veracles. 

Veracles is net als Dépol-Set Up dit seizoen dit nieuw in de 2e divisie. Het was zelfs 
ve laatste tegenstander van Dépol-Set Up in de promotiewedstrijden vorig seizoen. 
Veracles sloot die promotiewedstrijden af op een 3e plaats, maar mocht vanwege 

de vele terugtrekkingen ook promoveren. En dat dit terecht is geweest blijkt wel uit 
de ranglijst waar Veracles een hele mooie 6e plaats in neemt. En als links die rang-
lijst bekijkt dan ziet u dat er een “H” achter de naam van Veracles staat. Die “H” 

betekent handhaving. Veracles is dus “veilig”.  Het scherpe oog zal nu meteen op-
merken dat die “H” niet achter de naam van Dépol-Set Up staat. Dat klopt. Nog 

niet. Want de verwachting is toch dat dit of vandaag of as woensdag gaat gebeuren.  
 
Laten we eens naar de stand van zaken in deze 2e divisie kijken. 

DIO/Bedum zal waarschijnlijk vandaag kampioen gaan worden in de thuiswedstrijd 
tegen de enige concurrent Oranje Nassau. DIO heeft aan twee gewonnen sets ge-
noeg. Daarmee zal DIO naar de 1e divisie promoveren en mag Oranje Nassau promo-

tiewedstrijden gaan spelen voor een plek in de 1e divisie. 
Onderin is OPM al een paar weken de eerste degradant. De tweede degradant zal of 
FIZZ/MAZ worden of Vovem’90. FIZZ/MAZ zal dan in de laatste twee wedstrijden 

wel een achterstand van 5 punten op Vovem weg moeten werken. FIZZ/MAZ speelt 
nog tegen Kangeroe en Donitas 2. Vovem speelt nog tegen Lycurgus 3 en DIO/
Bedum.   

 
Het ‘gevaar’ voor onze heren komt eveneens nog van Vovem. Of misschien moeten 
we zeggen dat het gevaar voor onze heren alleen bij onze eigen heren vandaan kan 

komen. Het gat met Vovem is  7 punten met nog een wedstrijd tegoed. Los van wat 
Vovem doet vandaag of volgende week moeten onze heren die “H” op eigen kracht 
kunnen binnenhalen.  

 
Maar met die ‘eigen kracht’ is vandaag wel iets opmerkelijks aan de hand. Dépol-
Set Up mist vandaag namelijk aan hele waslijst aan spelers. Mark Flier, Arjen Kas-

pers, Erik Schilder en Jelle Holtland ontbreken vanwege uiteenlopende redenen. 
Joffrey v/d Belt heeft een schouderblessure en zal waarschijnlijk ook niet spelen. 

Dat is dus een flinke hap uit het team dat aangevuld gaat worden met spelers uit 
heren 2 en heren 3.  
Verre van ideaal voor een wedstrijd tegen Veracles waartegen Dépol-Set Up graag 

de nare smaak van de eerste onderlinge wedstrijd dit seizoen wil wegspoelen. In 
Groningen was er van alles aan de hand wat ten koste ging van het volleybal. Maar 
dat was toen. Vandaag een nieuwe wedstrijd, die start op 0-0. Veel kijkplezier.  

En.. Vergeet as woensdag niet!!!!! 

Dépol-Set Up  
Nr. naam positie 

1 Arjen Kaspers libero 

2 Jos Vahl passer/loper 

3 Mark Flier diagonaal 

4 Matthias Sukaldi spelverdeler 

5 Rick Vahl spelverdeler 

7 Erik Schilder passer/loper 

8 Remco Bultman passer/loper 

9 Bjorn Holtland Midden  

11 Joffrey van den Belt Midden 

12 Albert van Asselt Midden 

14 Jelle Holtland Libero 

 Trainer / Coach:    Ron Kranenburg     /   Timo Jager 

stand Heren 2e divisie A wdstr pnt vr tgn  

1   DIO/Bedum  20 89 69 11  

2 Oranje Nassau 20 82 67 17  

3 Lycurgus 3 19 62 50 27 H 

4 Captains***Kangeroe 20 53 45 40 H 

5 VC058 20 53 44 41 H 

6 Veracles 20 51 43 41 H 

7 Donitas 2 20 48 40 42 H 

8 vc Zwolle 21 45 37 49  

9 Dépol-Set Up 19 42 35 44  

10 Vivan Accountants/Vovem '90 20 35 31 53  

11 FIZZ/MAZ 20 30 28 59  

12 OPM Heerenveen  21 10 10 75 D 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/1104HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/1161HS+3
http://www.volleybal.nl/competitie/team/1253HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2258HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/1165HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2235HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2264HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2162HS+1

