
  

NIEUWS 
 

 
Op zaterdag 4 januari zijn de voorrondes van de Nationale Open Jeugd Kampioen-
schappen (NOJK) gespeeld. Set Up (IJss) nam met 5 teams deel aan deze voorron-
des. De Meisjes B speelden hun voorronde in Hoogeveen en plaatsten zich daar voor 
de halve finale! De Jongens B reisden af naar Emmen. En ook zij plaatsten zich voor 
de volgende ronde van de NOJK. Iets wat ook de Jongens C lukten. In Varseveld 
plaatsten ook zij zich voor de halve finale. De jongste jeugd; de meisjes en jongens 
CMV reisden af naar Hoogeveen voor hun voorronde. Helaas lukte het hen niet om 
zich voor de volgende ronde te plaatsen.  Maar met een score van 3 van de 5 teams 
door naar de halve finale mogen we als Set Up zijnde erg trots zijn!  
De halve finales worden gespeeld op 8 februari as. zodra we het wedstrijdprogram-
ma hebben zullen we dat op de site en in het programmaboekje publiceren. 
 

————— 
  

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

Heren 4 di. 14 jan. 20:00 Set Up (IJss) h4 - Rouveen h2  

Dames 1 di. 14 jan. 20:30 Set Up (IJss) d1 - Ruutvoorn D2 

Heren 2 di. 21 jan. 20:30 Set Up (IJss) h2 - OPM h4 

Jongens C1 za. 25 jan. 11:30 Set Up (IJss) JC1 - IMPALA XC1 

Meisjes C3 za. 25 jan 11:30 Set Up (IJss) MC3 - PEGASUS XC1 

Meisjes C1 za. 25 jan. 11:30 Set Up (IJss) MC1 - COVOS MC1 

Jongens B1 za. 25 jan. 13:30 Set Up (IJss) JB1 - RITOLA JB1 

Meisjes B1 za. 25 jan. 13:30 Set Up (IJss) MB1 -SMASH MB1 

Meisjes C2 za. 25 jan. 13:30 Set Up (IJss) MC2 - vc Zwolle MC3 

Meisjes A Za. 25 jan. 15:30 Set Up (IJss) MA  -  SVM MA1 

Meisjes B2 za. 25 jan. 15:30 Set Up (IJss) MB2 - BasAutowas MB3 

Heren 1 Za. 25 jan. 19:00 Depol-Set Up - OPM  

 
19:00 uur 

 
HEREN 1 

Dépol-Set Up 
- 

Vivan Accountants/VOVEM ‘90 

Op de helft 
 
Op de helft van dit seizoen kies ik er voor om met een persoonlijke bijdrage u wel-
kom te heten bij deze eerste wedstrijd van Heren 1 in 2014. Toen ik eind juli 2013 
in het ziekenhuis werd opgenomen had ik niet gedacht dat ik de hele 1e helft van 
de competitie zou gaan missen. Eenmaal thuis voor verder herstel hoopte ik op no-
vember, december, maar al snel werd ik me bewust dat ik de hele eerste competi-
tiehelft kon wegstrepen. 
En nu.., begin 2014 staan we op de helft van de competitie en vraag ik mij af..;  
“waar sta ik eigenlijk?” 
Ik realiseer mij dat het best wel eens zo kan zijn dat ook ik op de helft ben. Ener-
zijds schrik ik daar van, anderzijds is het realistisch. Het herstel gaat met spronge-
tjes. Ik denk dat ik het sprongetje naar het kunnen geven van een training of het 
coachen van een wedstrijd binnenkort kan maken. Maar ik realiseer mij dat ik nog 
lang niet zo ver ben om dat in de continuïteit van drie keer per week te doen. Wat 
dat betreft heeft de periode die achter mij ligt mij veel geleerd.  
En daarmee komen we op een onderwerp dat ik als trainer/coach belangrijk vind; 
leren. Staande op de helft heeft het team hoop ik ook veel geleerd. Als het goed is 
weet het team waar ze de betere waren. En weten ze ook waar ze zichzelf tekort 
hebben gedaan. Net als dat ze vast weten waar ze hebben moeten accepteren dat 
ze de mindere waren. Ik hoop dat het team weet wat de sterke punten zijn. En dat 
ze weten hoe ze die punten verder kunnen uitbouwen. Ik hoop ook dat het team 
weet waar de minder sterke punten liggen. Dat het team weet waarin het verder 
moet groeien.  
Staande op de helft kijk ik ook vooruit. Maar niet te ver. Week voor week. Werken 
aan verder groeien. En dan zien we wel hoe de 2e helft er precies uit gaat zien. 
Persoonlijk hoop ik dat het team de komende maanden een sprongetje maakt; aan-
sluiting kan vinden bij het nivo van de teams in de middenmoot en zich tussen hen 
in nestelt. Ik ben positief gestemd over de mogelijkheid hiertoe, maar het is aan 
het team om dit te laten zien. Met, zo hoop ik, de steun van iedereen. Soms denk ik 
nog wel eens even terug aan de 2e competitiehelft van vorig seizoen. In mijn oren 
hoor ik dan al snel de bonkende trommels die op de tribune aanwezig waren. Is het 
een idee om die trommels ook nu weer van stal te halen?   
 
In ieder geval.. voor iedereen: de beste wensen voor 2014!  
Veel volleybal-speel of kijk-plezier!  
 
Timo Jager 
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Het is alweer 4 weken geleden dat de mannen van Depol-Set Up hun laatste compe-
titiewedstrijd speelden. In Groningen werd er met 3-1 van Veracles verloren in een 
zeer beladen wedstrijd. Meerdere spelers van Set Up kregen onterechte rode en 
gele kaarten wegens volkomen terechte uitlatingen op bewust foute en onsportieve 
beslissingen van een van de lijnrechters. Hierdoor liet Set Up zich van de wijs bren-
gen en liet de mogelijkheid om de wedstrijd in een 5-setter te beslissen achterwe-
ge. 
 
De korte “winterstop” heeft de gelegenheid gegeven om een tussenbalans op te 
maken. Depol-Set Up is terug te vinden op een nette tiende plaats. Die plaats geeft 
een dubbel gevoel. Enerzijds is er tevredenheid. De ploeg is onbevangen het seizoen 
ingegaan en moest wennen aan het hogere tempo dat er doorgaans in de 2e divisie 
wordt gespeeld. Anderzijds heerst er bij de heren ook het besef dat er vele wed-
strijden zijn geweest waar meer punten gepakt hadden kunnen en misschien wel 
moeten worden.  
 
Daarnaast hebben er vier verschillende coaches langs de kant gestaan, omdat onze 
interim trainer-coach ook andere volleybalverplichtingen heeft. Veel dank naar de 
coaches. Al is het niet ideaal geweest voor de vastigheden. 
 
Wat geweest is, laten we achter ons en in de 2e seizoenshelft willen we meer uit 
ons spel halen. Vandaag beginnen we met de thuiswedstrijd tegen Vovem'90 uit 
Emmeloord. Vorig jaar het team waarmee wij om het kampioenschap hebben ge-
streden en hebben verloren. Begin dit jaar wist Set Up uit bij Vovem met 1-3 te 
winnen. Iets wat Vovem'90 vandaag vast graag recht zal willen zetten. Aan de ande-
re kant zal Set Up er alles aan doen om op de ranglijst aan te haken bij de grove 
middenmoot en zal daar vanmiddag mee willen starten. 
 
Op personeel gebied zijn er de nodige ontwikkelingen. Timo is nog steeds herstel-
lende en heeft de stijgende lijn nog te pakken! Dave zal de rest van het seizoen niet 
meer inzetbaar zijn vanwege een schouderoperatie. Kees gaat voor 3 maanden naar 
het buitenland. En derhalve zullen wij zijn spetterende acties 3 maanden moeten 
missen. Maar er is ook goed nieuws: want we mogen Jos Vahl terug verwelkomen!Hij 
gaat de selectie voor de rest van het seizoen versterken. 
Depol/Set Up zal voorafgaand aan de competitie tevreden zijn geweest met een 10e 
plaats, echter weet dat het, in goeden doen, voor weinig tegenstanders onder hoeft 
te doen. Wij zullen dan ook nog steeds omhoog kijken, waar wij vandaag een start 
mee willen maken. Hierbij hopen we weer vanaf het begin op jullie steun te kunnen 
rekenen en ook Vovem '90 te overtuigen wat de meerwaarde van jullie als fanatiek 
publiek is!  

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 

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 Albert van Asselt Midden 

14 Jelle Holtland Libero 

 Trainer / Coach:    Ron Kranenburg 

stand Heren 2e divisie A wdstr pnt vr tgn 

1   DIO/Bedum  11 48 37 7 

2 Oranje Nassau 10 41 34 8 

3 Lycurgus 3 10 35 28 12 

4 Captains***Kangeroe 11 32 27 20 

5 vc Zwolle 2 11 30 24 21 

6 VC058 12 28 24 27 

7 Donitas 2 10 27 22 19 

8 De Tapperij/Veracles 10 25 21 21 

9 Vivan Accountants/Vovem '90 10 20 18 25 

10 Depol-Set Up 11 19 16 29 

11 FIZZ/MAZ 11 10 10 37 

12 OPM Heerenveen  11 5 5 40 

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

