
  

NIEUWS 
 

 
Op zaterdag 4 januari worden de voorrondes van de Nationale Open Jeugd Kampi-
oenschappen (NOJK) verspeeld. Set Up (IJss) neemt met  5 teams deel aan deze 
voorrondes. De Meisjes B spelen hun voorronde in Hoogeveen. De Jongens B reizen 
af naar Emmen. De Jongens C spelen in Varseveld. De meisjes en jongens CMV rei-
zen af naar Hoogeveen voor hun voorronde. Veel Set Up-jeugd dus actief op 4 ja-
nuari. Tip? Neem een kijkje bij één van de teams! 
 

————— 
Blik op de overige teams: heren 2 gaat nog steeds aan de leiding in de 1e klasse G. 
Heren 4 en de JB staan op een 2e plaats in hun competitie. JA en JC staan in hun 
klas op een 3e plaats. Terwijl H3 en de MB2 de 4e plaats in hun klasse innemen. MA 
is een middenmoter op plaats 7. Moeilijker hebben het D1 en MB1; beide op een 9e 
plaats op de ranglijst. MC2 en MC3 tenslotte staan respectievelijk 10e en 11e in 
hun klas. 

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

Heren 4 di. 10 dec. 20:00 Set Up (IJss) h4 - Vledder  

Dames 1 di. 10 dec. 20:30 Set Up (IJss) d1 - Dalvo d2 

Heren 2 di. 17 dec. 20:30 Set Up (IJss) h2 - Steevast h2 

Heren 2 di. 07 jan. 20:30 Set Up (IJss) h2 - Hevoc ‘89 h2 

Meisjes A1 za. 10 jan 11:30 Set Up (IJss) MA1 - VVH MA1 

Meisjes C3 za. 10 jan 11:30 Set Up (IJss) MC3 - SVI MC4 

Meisjes C1 za. 10 jan. 11:30 Set Up (IJss) MC1 - Vovem ‘90 JC1 

Jongens B1 za. 10 jan. 13:30 Set Up (IJss) JB1 - Sudosa–DEST JB2 

Meisjes B1 za. 10 jan. 13:30 Set Up (IJss) MB1 -Sudosa-DEST MB1 

Meisjes C2 za. 10 jan. 13:30 Set Up (IJss) MC2 - SVI MC2 

Heren 3 za. 10 jan. 16:00 Set Up (IJss) H3 - OPM h4 

Jongens C1 za. 10 jan. 16:00 Set Up (IJss) JC - vc Zwolle JC1 

Heren 1 Za. 10 jan. 19:00 Depol-Set Up - VOVEM ‘90  

wedstrijd van de week: 

 
19:00 uur 

 
HEREN 1 

 

Dépol-Set Up   -   FIZZ/MAZ 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

 
www.setup-ijsselmuiden.nl 

Welkom bij deze laatste thuiswedstrijd van 2013 van ons 1e herenteam. Deze wed-
strijd is ook meteen de voorlaatste wedstrijd van de 1e competitiehelft. Volgende 
week nog uit naar het Groninger Veracles en dan hebben we al onze opponenten in 
de 2e divisie gehad. Dit is dus een mooi moment om te kijken waar we nu, na negen 
wedstrijden 2e divisie staan.  
Nou, dat mag duidelijk zijn: op plaats 10. En het mag ook duidelijk zijn dat de stap 
van de 3e naar de 2e divisie niet iets is wat je zo maar even doet. Het nivo ligt echt 
hoger. Dit uit zich voornamelijk in de vastigheid in het spel. Het foutenpercentage 
van tegenstanders ligt aanmerkelijk lager dan dat we voorheen gewend waren.  
Daar moeten we natuurlijk bij aantekenen dat je een hoog foutpercentage bij de 
tegenstander ook kunt afdwingen door er volle druk op te zetten. Met service, met 
blokkering, een degelijke passing, met aanval… kortom het mag duidelijk zijn op 
welke fronten we verder moeten groeien.  
Maar..en nu komt het: dat mag! en dat is oké! We gunnen onszelf onze leermomen-
ten en hopen dat ook onze trouwe volgers ons deze momenten gunnen. Met andere 
woorden: kijk positief naar het leerproces van dit team! 
Natuurlijk is er ook een ’zakelijke kant’ aan het einde van de competitie willen we 
wel op een plaats staan die ons het recht geeft om ook volgend seizoen weer in de 
2e divisie uit te komen. Dit zullen we dan zelf moeten afdwingen.. Vanaf vandaag 
tot ergens in april 2014.. We hopen dat u ons op deze weg blijft steunen.    

kerstklaverjassen@setup-ijsselmuiden.nl 



 

 

Dépol-Set Up  
- 

FIZZ/MAZ 

 
In de laatste thuiswedstrijd van 2013 ontvangt Dépol-Set Up FIZZ/MAZ uit Meppel. 
Voor het eerst sinds weken hoeven we voor de plek waar onze tegenstander staat 
niet naar boven te kijken, maar vlak achterom. FIZZ/MAZ neemt de 11e plaats in 5 
punten achter Dépol. Er is geen enkele andere reden waarom we dit benoemen dan 
de conclusie dat FIZZ/MAZ net als Dépol moeite heeft de punten binnen te halen in 
deze 2e divisie. U ziet vandaag dus twee ploegen die zich op de ranglijst in het zelf-
de schuitje bevinden en die tegen elkaar mogen laten zien wie verder is in het pro-
ces. 
 
We zeggen bewust proces, want ook FIZZ/MAZ is een jeugdig team dat tijd nodig zal 
hebben om te groeien. Het verhaal van FIZZ/MAZ is het volgende. Eigenlijk zijn de 
Meppelers een uitzondering op de vele teams die de afgelopen jaren vanuit de 3e 
divisie naar de 2e divisie zijn gepromoveerd. Want in tegenstelling tot veel teams 
die vrijwel meteen weer afdwaalden naar de 3e divisie heeft FIZZ/MAZ zich steeds 
gehandhaafd. Vaak was het close en hadden de Meppelers pas na de laatste compe-
titiewedstrijd zekerheid, maar toch het lukte ze.  
 
Afgelopen zomer leek daar een kentering in te komen toen er lang werd overwogen 
om het team vrijwillig te laten degraderen naar de 3e divisie. Dit als gevolg van een 
aardige leegloop van spelers. Maar zoals u ziet staat het team toch in de 2e divisie 
en gaat het net als Dépol-Set Up proberen zich te handhaven. 
 
FIZZ/MAZ won tot nu toe één wedstrijd: uit bij OPM werd met 2-3 gewonnen. Uit bij 
Vovem en uit bij Veracles pakte de ploeg 2 sets. Verder was het setjes sprokkelen 
wat de ploeg tegen vc Zwolle 2 en tegen VC058 lukte. Tegen DIO, Oranje Nassau, 
Lycurgus 3 en Donitas 2 bleven de Meppelers puntloos. 
 
En dan vandaag dus het treffen met Dépol-Set Up. Dépol pakte vorige week de eer-
ste 2 sets tegen Kangeroe en had in de 3e set kansen op de winst, zakte vervolgens 
ver weg om met 3-2 te verliezen. Jammer, maar er waren duidelijke lichtpuntjes. 
Puntjes die de ploeg ook vandaag wil laten zien en dan langer en stabieler dan vori-
ge week. Daarbij kan de ploeg natuurlijk steun gebruiken. Laat u dus horen, vooral 
op die momenten dat de ploeg even over een moeilijk punt heen moet. Met steun 
vanaf de tribune gaat het maken van een volgende stap net iets sneller. Veel ple-
zier iedereen en tot in 2014!!! 

Dépol-Set Up  
Nr. naam positie 

1 Arjen Kaspers libero 

2 Dave de Velde passer/loper 

3 Mark Flier diagonaal 

4 Matthias Sukaldi spelverdeler 

5 Rick Vahl spelverdeler 

6 Kees ten Brinke passer/loper 

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:    Ron Kranenburg 

stand Heren 2e divisie A wdstr pnt vr tgn 

1   DIO/Bedum  9 40 31 5 

2 Oranje Nassau 8 36 30 4 

3 Lycurgus 3 9 34 27 9 

4 vc Zwolle 2 9 26 20 16 

5 Captains***Kangeroe 9 23 20 19 

6 Donitas 2 8 22 18 15 

7 De Tapperij/Veracles 8 20 17 17 

8 VC058 10 20 18 15 

9 Vivan Accountants/Vovem '90 9 18 16 22 

10 Depol-Set Up 9 14 12 25 

11 FIZZ/MAZ 9 9 9 30 

12 OPM Heerenveen  9 3 3 34 

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/1165HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2260HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2235HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2258HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2264HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2162HS+1

