
  

NIEUWS 
 

 
 
In de heren 1e klasse g gaat Heren 2 nog steeds aan de leiding. Prota/Urk volgt op 
12 punten maar speelde wel twee wedstrijden minder. Overigens rest heren 2 nog 
maar 3 wedstrijden in deze competitie. Uit tegen de nummer 7 Steevast en de 
nummer 8 Reflex 5 en thuis tegen de nummer 3 CSV 2 (dit is op 25 maart) 
 

————— 
 
Bij de jeugd doen de Jongens B1 en de Meisjes C1 nog steeds heel goed mee boven-
in hun competitie. Gezien de stand van zaken liggen kampioenschappen niet echt 
binnen bereik. Maar de Jongens B ontvangen volgende week in eigen huis wel kop-
loper Kangeroe. Mooie gelegenheid om de koploper het vuur aan de schenen te 
leggen. 

————— 
 
 
 

 
 

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

Meisjes C1 za. 15 mrt 11:30 Set Up (IJss) MC1 - OPM MC1 

Meisjes C2 za. 15 mrt 11:30 Set Up (IJss) MC2 - Meppel MC2 

Meisjes C3 za. 15 mrt 11:30 Set Up (IJss) MC3 - sc Bant XC1 

Meisjes B1 za. 15 mrt 13:30 Set Up (IJss) MB1 - Impala MB1 

Jongens B1 za. 15 mrt 13:30 Set Up (IJss) JB1 - Kangeroe JB1 

Meisjes B2 za. 15 mrt 13:30 Set Up (IJss) MB2 - Prota/Urk MB2 

Meisjes A za. 15 mrt 15:30 Set Up (IJss) MA  -  AVC ‘69 MA 

Heren 1 Za. 15 mrt 19:00 Depol-Set Up - Captains***Kangeroe 

 
Toen de schrijver eergister het vorige boekje nog eens doorlas zag hij dat hij in de 
inleiding de woorden: “De winter is in het land…” had geschreven…  Een maand 
later weten we wel beter.. en kunnen we zelfs stellen dat:  “de lente is gearri-

veerd!!”  
 
En als de lente is gearriveerd tijdens de volleybalcompetities dan weten we dat we 

richting beslissende weken gaan. Prijzen gaan verdeeld worden. Degradanten zul-
len langzaam of snel duidelijk worden. En teams zullen zich ontspannen omdat ze 
‘veilig’ zijn. 

 
Niet zelden zie je vanaf maart vreemde uitslagen verschijnen. Gevolg van teams 

die nog ergens voor vechten en teams die ‘veilig’ zijn. Op zich een vreemd iets. 
Want wanneer dit in deze fase kan, dan kan dat toch ook eerder? Tuurlijk!! Het 
heeft allemaal met scherpte en de wil om te winnen te maken. Naast techniek, 

tactiek en fysiek zeker een niet te onderschatten factor in de sport.  
 
Voor de heren van Dépol-Set Up kan het een voordeel zijn dat het van de laatste 7 

competitiewedstrijden nog 4 thuis speelt. En met vandaag Donitas 2, volgende 
week Captains***Kangeroe en later Veracles en lycurgus 3 treffen de heren thuis 
hele interessante tegenstanders. Uit spelen de heren nog tegen DIO/Bedum (de 

aanstaande kampioen?) en Oranje Nassau (de aanstaande nummer 2?) en gaat het 
nog op bezoek bij Meppel dat verwoede pogingen doet om omhoog te komen. 
 

Kortom: met de lente zijn er ook hele interessante en belangrijke weken voor onze 
heren aangetroffen. U kunt ze in ieder geval nog vier keer in eigen huis aanschou-
wen. U kennende, zult u er zijn ter ondersteuning. Klasse!!  

Volg Set Up (IJss) ook op:   

 
www.setup-ijsselmuiden.nl 

 
Dépol-Set Up    -      Donitas 2 



 

 

Dépol-Set Up  
- 

Donitas 2 

 
Na een wedstrijd loze periode van meer dan een maand hervat Dépol-Set Up van-
daag de competitie weer tegen het Groninger Donitas 2.  
Het grote gat tussen de vorige wedstrijd (1 februari jl. uit tegen vc Zwolle 2) en de 

wedstrijd van vandaag had eigenlijk wat kleiner zullen zijn. Op 15 februari jl. stond 
namelijk de wedstrijd tegen Lycurgus 2 op het programma. Dit was echter een dag 
waarop onze zaal helemaal niet beschikbaar was. De wedstrijd tegen Lycurgus 2 

werd daardoor noodzakelijkerwijs uit het programma gehaald en moet nog altijd 
opnieuw ingepland worden. Er is nog geen zicht op wanneer dit zal zijn. 
 

Vandaag dus Donitas 2 op bezoek. De ploeg neemt een vrij comfortabele 5e plaats 
in. Buiten bereik van de onderste ploegen en de ploegen bovenin zijn voor de Gro-

ningers weer buiten bereik. Donitas 2 lijkt dus zonder al te veel druk de competitie 
uit te kunnen gaan spelen. Iets wat nog niet geld voor onze eigen heren. Daarvoor 
zullen er de komende weken nog enkele mooie winstpunten bij moeten komen. 

Maar feit is wel dat Dépol-Set Up sinds begin dit jaar belangrijke stappen heeft ge-
maakt. Eerst was daar de 3-1 winst op Vovem, toen de 4-0 winst op OPM en nog 
belangrijker de verassende 0-4 winst op Zwolle 2. Middels deze resultaten heeft 

Dépol-Set Up zijn positie op de ranglijst sterk verbeterd en is er alle perspectief om 
in ieder geval weg te blijven bij de plaatsen 10 t/m 12. Maar dit is natuurlijk niet 
louter een papieren gegeven. In de praktijk zal de ploeg er de komende weken hard 

aan moeten trekken om de gewenste punten ook daadwerkelijk binnen te halen.  
 
Tegenstander Donitas 2 kwam de afgelopen weken wel in actie. Won op 22 februari 

jl. thuis met 4-0 van Vovem. In de weken er voor verloor het achtereenvolgens te-
gen de top 3 van deze 2e divisie. DIO/Bedum en Lycurgus 3 waren met 4-0 te sterk. 
Van Oranje Nassau werd één set gepakt. Deze uitslagen van Donitas 2 benadrukken 

de situatie in de 2e divisie A waarin de drie genoemde teams DIO/Bedum, Oranje 
Nassau en Lycurgus 3 duidelijk boven de rest uitstijgen. Het lijkt zelfs dat de num-
mers 1 en 2 en daarmee ook de nummer 3 al vast staan.  

 
De spanning zit dus onderin. Althans, niet meer bij OPM. In Heerenveen zullen ze 
zich inmiddels gerealiseerd hebben dat het aan hun geschonken 2e divisie-avontuur 

misschien toch niet zo’n goed idee is geweest. Daar boven probeert Meppel echter 
met een klein sprintje aan te haken bij Vovem. En zal Vovem de komende weken 

alles in het werk stellen om Dépol-Set Up te achterhalen. Ligt de bal dus bij onze 
eigen heren… wat gaan ze doen? Eerst vandaag maar eens kijken of de wedstrijd-
scherpte snel terug gevonden kan worden.  

 
Veel kijkplezier toegewenst en tot volgende week, wanneer Captains***Kangeroe op 
bezoek komt. 

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  16 71 55 9 

2 Oranje Nassau 16 67 55 12 

3 Lycurgus 3 15 50 40 20 

4 Captains***Kangeroe 16 44 37 31 

5 Donitas 2 16 42 34 31 

6 VC058 16 40 33 34 

7 Veracles 15 36 31 33 

8 vc Zwolle 2 17 36 30 40 

9 Depol-Set Up 15 34 28 33 

10 Vivan Accountants/Vovem '90 17 32 28 44 

11 FIZZ/MAZ 17 25 23 50 

12 OPM Heerenveen  18 8 8 65 

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

