
  

NIEUWS 
 

#  Ondanks de 4e plaats in de poule 1e ronde nationale beker mag heren 1 toch 
meedoen aan de 2e ronde van de nationale beker. Op za. 19 oktober speelt de 
ploeg in Dieren tegen Kangeroe, Nuvoc en Auto van Oort/Rebelle. Alle vier de 
ploegen zijn 2e divisionisten. 

____________________________ 
 

#    Op  za. 19 oktober staat voor heren 1 ook de thuiswedstrijd tegen vc Zwolle 2 
gepland. Voor deze wedstrijd wordt een nieuwe datum gezocht. Eerstvolgende 
thuiswedstrijd voor heren 1 is nu op 9 november 2013.  

 
___________________________ 

 
#     Op donderdag 10 oktober om 20:30 uur start de algemene ledenvergadering. 
Meer nieuws op de website van Set Up (IJss). JIJ KOMT TOCH OOK????!!!!!  
    
 

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

Heren 4 20:00 Set Up (IJss) h4 - DIOS 2 di. 8 okt 

Dames 1 20:30 Set Up (IJss) d1 - sv Ens d1 di. 8 okt 

Heren 3 wo. 09 okt 19:30 Set Up (IJss) h3 - Steevast h1 

Meisjes B2 za. 19 okt 11:30 Set Up (IJss) MB2 - Reflex MB2 

Meisjes C3 za. 19 okt. 11:30 Set Up (IJss) MC3 - Steevast MC1 

Meisjes C1 za. 19 okt 11:30 Set Up (IJss) MC1 - VC058 MC1 

Jongens B1 za. 19 okt 13:30 Set Up (IJss) JB1 - Tyfoon JB1 

Meisjes B1 za. 19 okt 13:30 Set Up (IJss) MB1 - DOK MB1 

Jongens C1 za. 19 okt 13:30 Set Up (IJss) JC1 - Impala XC1 

Meisjes A1 za. 19 okt. 15:30 Set Up (IJss) MA1 - VC058 MA1 

Meisjes C2 za. 19 okt. 15:30 Set Up (IJss) MC2 - DIOS MC1 

wedstrijd van de week: 

 
19:00 uur 

 
HEREN 1 

 

Dépol-Set Up   -   VC058 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

 
www.setup-ijsselmuiden.nl 

Op deze eerste zaterdag in oktober 2013 staat de tweede thuiswedstrijd van heren 1 
in de landelijke 2e divisie gepland.    Op bezoek vandaag:  de heren van het voorma-
lige vc Leeuwarden, afgelopen zomer getransformeerd in: VC058.  
 
Een nieuwe naam voor een fusievereniging ontstaan uit vc Leeuwarden en DETO. In 
de naam VC058 staat de VC (uiteraard) voor volleybalclub. 058 is een verwijzing naar 
het kengetal (of netnummer) van de stad Leeuwarden. Welkom aan onze gasten uit 
de Friese hoofdstad!! 
 
Vorige week werd door Dépol-Set Up in Emmeloord de “nul”, die na de eerste thuis-
wedstrijd tegen Oranje Nassau op het bord stond, weggepoetst middels een 1-3 
overwinning op Vovem‟90. Een overwinning die een heerlijk gevoel gaf en die de 
ploeg heeft geleerd dat je in een wedstrijd “drie dood moet kunnen gaan” wil je 
echt iets af dwingen. Tekst van interim trainer/coach Ron Kranenburg die doelde op 
de benodigde emotie in het spel van Dépol/Set Up. Iedere week bijleren betekent 
hopelijk dat de heren dit ook vandaag laten zien.  
 
Ron Kranenburg vervangt nog steeds onze trainer/coach Timo Jager die herstellende 
is van ziekte. “Stapje-voor-stapje, vooruit, soms op de plaats en soms terug, maar 
de optelsom is vooruit..” reactie van Timo Jager op de vraag hoe het met hem gaat.. 
Het is dat de vraag verklapt waar het antwoord over ging, maar los van de vraag had 
hij het ook zomaar kunnen hebben over een teamproces, wat op dezelfde wijze ver-
loopt. 
 
We gaan kijken hoe ver het proces vandaag bij zowel Dépol-Set Up als VC058 is.  
Veel kijkplezier!!  



 

 

Dépol-Set Up  
- 

VC058 

Vandaag ontvangen we „een oude bekende in een nieuw jasje‟. De oude bekende is 
het 1e herenteam van vc Leeuwarden, het nieuwe jasje is de naamswijziging in 
VC058. Wellicht zal er ook in de spelersgroep wel ‟wat nieuws‟ zitten, maar grote 
kans dat er ook nog enkele ‟bekende koppen‟ rondlopen. De laatste keer dat Dépol-
Set Up de Leeuwarders trof was op 27 april 2013 jl. in Leeuwarden namen beide 
teams het tegen elkaar op in het kader van de p/d-wedstrijden voor een plaats in 
de 2e divisie. In Leeuwarden won Dépol-Set Up toen met 2-3. Het bleek de eerste 
aanzet voor de uiteindelijke winst in de 3-kamp waar ook Veracles nog aan mee-
deed. vc Leeuwarden werd 2e en Veracles 3e.  
Waren er geen bijzonderheden geweest dan hadden de Leeuwarders, net als 
Veracles, nu in de 3e divisie gespeeld. Maar afgelopen zomer volgde de ene ontwik-
keling de andere op. En zo spelen dit seizoen zowel VC058 als Veracles (en voegde 
ook OPM Heerenveen zich nog daarbij) in de 2e divisie. Achteraf gezien had die 
wedstrijd op die 27e april dus helemaal niet gespeeld hoeven te worden.  Maar ach-
teraf is het gemakkelijk regeren, laten we het dus maar over andere dingen heb-
ben. 
 
VC058 is de competitie begonnen met twee 3-1 nederlagen.  In Leeuwarden was 
DIO/Bedum te sterk en in Groningen was Lycurgus 3 de winnaar. Met die twee 
teams zijn wel meteen twee hele sterke teams genoemd. Dus zeggen die twee ne-
derlagen van vc058 helemaal niks. Reken maar dat er een sterke en vooral gerouti-
neerde ploeg hier in IJsselmuiden verschijnt.  
 
Dépol won vorige week in Emmeloord met 1-3 van Vovem „90. Een knappe prestatie 
die de ploeg hopelijk veel kennis heeft opgeleverd over wat er nodig is in wedstrij-
den. Vechtlust, vol er in knallen, niet opgeven, maar ook slim zijn. Aspecten die 
Dépol-Set Up iedere week weer nodig zal hebben. Vooral gezien het feit de ploeg 
één van de jongste teams uit deze 2e divisie is. Positief nieuws vorige week waren 
verder de eerste sets die Albert van Asselt kon spelen. Hoewel nog lang niet hele-
maal fit kon Albert toch drie sets spelen.  
 
Afwezig is nog altijd Bjorn Holtland. Hij zit voor zijn studie nog in het buitenland. 
En natuurlijk missen we ook nog steeds onze trainer/coach Timo Jager. Maar het 
gaat er niet om wie er niet zijn. Het gaat om wie er wel zijn. Zij moeten het doen. 
En er staat genoeg om vandaag als team weer op jacht te gaan naar succes. Veel-
kijkplezier. En… laat je horen!!!  

Dépol-Set Up  
Nr. naam positie 

1 Arjen Kaspers Libero 

2 Dave de Velde Lasser/loper 

3 Mark Flier Diagonaal 

4 Matthias Sukaldi Spelverdeler 

5 Rick Vahl Spelverdeler 

6 Kees ten Brinke Passer/loper / Midden 

7 Erik Schilder Passer/loper 

8 Remco Bultman Passer/loper 

9 Bjorn Holtland Midden  

11 Joffrey van den Belt Midden 

12 Marien Alberts Midden 

14 Jelle Holtland Libero 

 Trainer / Coach:    Timo Jager / Ron Kranenburg 

stand Heren 2e divisie A wdstr pnt vr tgn 

1   vc Zwolle 2 2 9 7 1 

2 Lycurgus 3 2 9 7 1 

3 Oranje Nassau 2 8 7 2 

4 De Tapperij/Veracles 2 8 7 2 

5 DIO/Bedum 2 8 6 2 

6 Donitas 2 2 6 5 3 

7 Dépol-Set Up 2 4 3 5 

8 Vivan Accountants/Vovem ’90  2 2 2 6 

9 VC058 2 2 2 6 

10 Captains***Kangeroe 2 2 2 7 

11 FIZZ/MAZ 2 2 2 7 

12 OPM Heerenveen  2 0 0 8 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/2270HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2259HS+1

