
  

NIEUWS 
 

In de Heren 1e klasse G is Heren 2 goed van start gegaan dit seizoen. Na 4 wedstrij-
den gaat heren 2 met 16 punten aan de leiding. Alle 4 gespeelde wedstrijden wer-
den met 3-1 gewonnen. 

- - - - - - - - - -  
Het jeugdige heren 3 komt uit in de 1e klasse H. een poule met slechts 7 teams. 
Heren 3 speelt een ‘anderhalve competitie’. Dit betekent dat tegen iedere ploeg 3 
keer wordt gespeeld. Na 4 wedstrijden ‘klampt’ heren 3 goed aan in de subtop. 
Koploper Zwolle 5 staat nu al een straatlengte voor. Maar daaronder draait Heren 3 
goed mee.  

- - - - - - - - - 
Bij de jeugdteams draaien vooral de Jongens B1 en de Meisjes C1 goed mee boven-
in hun competities.  Daarmee laat Set Up zien ieder jaar weer een goed woordje 
mee te spreken bij de jeugd. 

- - - - - - - - - -  
Het duurt nog even maar op zaterdag 4 januari staat de voorronde van het Neder-
lands Open Jeugd kampioenschap (NOJK) in de volksmond bekend als ’de open cl-
ub’ gepland. Set Up zal in alle leeftijdsgroepen weer actief zijn met haar jeugd.   

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

Heren 4 20:00 Set Up (IJss) h4 - SVI h2 di. 12 nov. 

Dames 1 20:30 Set Up (IJss) d1 - Wythmen d1 di. 12 nov. 

Heren 2 Di. 19 nov. 20:30 Set Up (IJss) h2 - VVSA h1 

Meisjes C3 za. 23 nov. 09:15 Set Up (IJss) MC3 - Reflex MC1 

Jongens C1 za. 23 nov. 09:30 Set Up (IJss) JC - vc Zwolle JC 

Meisjes C1 za. 23 nov. 09:30 Set Up (IJss) MC1 - vc Zwolle MC2 

Meisjes B2 za. 23 nov 10:45 Set Up (IJss) MB1 - Wythmen MB1 

Jongens B1 za. 23 nov. 11:30 Set Up (IJss) JB1 - Sudosa-DESTO 

Meisjes B1 za. 23 nov. 11:30 Set Up (IJss) MB1 - Flash/Veendam 

Jongens B za. 23 nov. 12:00 Reflex/Set Up JB - Vovem JB1 

Heren 1 za. 23 nov. 19:00 Depol-Set Up H1 - vc Zwolle h2 

wedstrijd van de week: 

 
19:00 uur 

 
HEREN 1 

 

Dépol-Set Up   -   DIO/Bedum 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

 
www.setup-ijsselmuiden.nl 

De vorige keer dat we elkaar hier troffen moest de herfst eigenlijk nog beginnen. 
Vandaag, op de 2e zaterdag van november, hebben we de heftigste najaarsstorm 
sinds jaren al weer achter de rug en staat volgende week zaterdag een schimmel te 
trappelen om zijn gemijterde baas rond te rijden.. 
 
Kortom.. met een sneltreinvaart wordt de scheurkalender magerder. Wat de volley-
balcompetities betreft hebben we met de herfstweken achter de rug even een rusti-
gere periode achter de rug. Vanaf vandaag wordt er tot het weekend van 14 decem-
ber in sneltreinvaart een heleboel wedstrijden afgewerkt. Heren 1 speelde tot nu 
toe 5 wedstrijden en zal daar tot eind december nog 6 aan toe voegen.  
 
Vandaag de eerste van die 6.. Tegenover Heren 1 ziet u de koploper van de 2e divi-
sie DIO/Bedum staan. Een pittige klus vandaag dus voor Heren 1 dat tot dus toe thuis 
nog geen setwinst  haalde. Ai… auw!!! Dat waren we niet gewend. Maar het hoort er 
even bij. Na zoveel jaren 3e divisie is de start in de 2e divisie eerst een harde leer-
school. Meer verlies dan winst hoort er even bij. Dit is iets waar je wel mee om moet 
leren gaan. Niet alleen het team moet dat, maar wellicht ook u als publiek. Belang-
rijk is om vertrouwen te houden en de ogen open te houden voor de positieve pun-
ten die er zijn.  
 
Tot slot even een kleine anekdote. Een bekende American Football coach uit de ja-
ren ‘60; Vince Lombardi zei ooit : ‘Winning isn’t everything, it’s the only thing’. Al-
thans men dacht dat hij dit zei. Pas veel jaren later zei zijn zoon dat zijn vader des-
tijds verkeerd geciteerd was…  De eigenlijke woorden van deze topcoach waren: 

 
‘Winning isn’t everything, but striving to it is!!’ 

 
Het streven naar winst… dat willen we dus zien van onze heren vandaag.  
Inzet, strijd, vechtlust… veel plezier!! 



 

 

Dépol-Set Up  
- 

DIO/Bedum 

 
De vorige keer dat we elkaar hier troffen was het de eerste zaterdag van oktober. 
Vandaag is het al weer de tweede zaterdag van november.. Kortom…, de tijd vliegt 
en we hebben een maand niet “in eigen huis gespeeld”….  
 
Stilgezeten hebben we in de tussentijd echter niet.  Op 12 oktober noteerden we in 
Heerenveen onze eerste volle winst: OPM-Set Up 0-4!! Een week later speelden we 
in Dieren de 2e ronde van de nationale beker. Drie wedstrijden waarin slechts twee 
keer setwinst behaald werd. Onmiskenbaar betekende dit: einde bekertoernooi. Een 
gegeven waar we niet te zwaar aan tillen. De competitie heeft meer belang. En in 
die competitie speelden we vorige week uit bij het ervaren Lycurgus 3. Tja.. en 
daar kwamen we dus gewoon te kort: 4-0 verlies. 
 
Brengt ons tot nu toe tot een balans van 2 gewonnen wedstrijden en 3 verloren 
wedstrijden. Nou willen we niet te veel aan “ranglijststatistiek” doen; voor ons is 
het proces belangrijker en weten we dat we moeten groeien; iets wat we ook wil-
len. Groeien naar een nivo zodat we ook tegen de ploegen die nu in de bovenste 
helft van de ranglijst staan punten kunnen gaan pakken. 
 
Wat dat betreft beseffen we ons dat ons trouwe (thuis)publiek dit seizoen nog niet 
echt verwend is door ons. Twee thuiswedstrijden; twee keer een 0-4 nederlaag. 
Vandaag dan maar??? Nou… graag!!! Maar we zijn ons er dondersgoed bewust van 
dat we vandaag tegenover de koploper staan. DIO/Bedum verloor tot nu toe 
’slechts’4 sets. Vovem, VC058, Lycurgus 3 en Donitas 2 pakten allemaal 1 set tegen 
DIO/Bedum. OPM en vc Zwolle 2 lukte dat niet. Maakt van DIO een vrij stabiele 
ploeg die het seizoen gewoon goed is begonnen. 
 
Een pittige klus dus vandaag. Waar we alleen maar onbevangen in kunnen vliegen. 
En proberen het beste van ons zelf te laten zien. Groeien in alle facetten van het 
spel is daarbij belangrijk. Langzaam toe kruipen naar het benodigde nivo om een 
stabiele 2e divisionist te worden. We hebben de tijd. En hebben die tijd ook nodig. 
 
Over tijd gesproken.. Tot aan de kerststop spelen we iedere week een wedstrijd. 
Daarbij hopen we dat Bjorn Holtland weer snel kan aansluiten. En natuurlijk hopen 
we onze trainer/coach Timo Jager weer snel fit in de zaal te kunnen verwelkomen. 
 

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  6 26 20 4 

2 Lycurgus 3 6 20 16 8 

3 Captains***Kangeroe 6 19 16 10 

4 Oranje Nassau 4 18 15 2 

5 VC058 6 16 14 12 

6 VC Zwolle 2 5 14 11 9 

7 De Tapperij/Veracles 4 11 10 8 

8 Depol-Set Up 5 9 7 13 

9 Vivan Accountants/Vovem '90 6 9 8 17 

10 Donitas 2 4 8 7 9 

11 FIZZ/MAZ 6 8 8 19 

12 OPM Heerenveen  6 2 2 23 

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/2179HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2260HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/1169HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2258HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2235HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/1157HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2264HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2162HS+1

