
  

NIEUWS 
 

 
Standen overige teams: 
 

 Heren 2: 1e in 1e klasse G. Nog 3 wedstrijden te spelen. De nr 2 VVSA 
speelde 2 wedstrijden minder en staat 13 punten achter. Dus: titelkansen 
voor heren 2!! 

 Heren 3: 4e in 1e klasse H. Nog 5 wedstrijden te spelen.  

 Heren 4: 3e in 2e klasse F. Nog 4 wedstrijden te spelen 

 Dames 1: 8e in 2e klasse I. Nog 4 wedstrijden te spelen. 

 Meisjes A: 6e in 1e klasse F. Nog 5 wedstrijden te spelen 

 Meisjes B: 10e in Topklasse A. Nog 6 wedstrijden te spelen 

 Meisjes B2: 3e in 2e klasse E. Nog 5 wedstrijden te spelen 

 Jongens B: 2e in Topklasse A. Nog 4 wedstrijden te spelen 

 Jongens C: 3e in Hoofdklasse A. Nog 5 wedstrijden te spelen 

 Meisjes C: 2e in 1e klasse F. Nog 3 wedstrijden te spelen 

 Meisjes C2: 9e in 1e klasse H. Nog 7 wedstrijden te spelen 

 Meisjes C3: 11e in 2e klasse G. Nog 5 wedstrijden te spelen 
 

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

Heren 4 Di. 18 mrt 20:00 Set Up (IJss) h4 - Bas Autowas h2 

Dames 1 Di. 18 mrt 20:30 Set Up (IJss) d1 - sc Bant d1 

Heren 4 Di. 25 mrt 20:00 Set Up (IJss) h4 - NVC h1 

Dames 1 Di. 25 mrt 20:30 Set Up (IJss) d1 - VVSA d3 

Heren 2 Di. 15 mrt 20:30 Set Up (IJss) h2 - CSV h2 

Jongens C1 Za. 05 apr 11.30 Set Up (IJss) JC - Sudosa-Desto JC2 

Meisjes C2 za. 05 apr 11:30 Set Up (IJss) MC2 - Meppel MC1 

Meisjes C3 za. 05 apr 11:30 Set Up (IJss) MC3 - Be Fair MC1 

Meisjes B2 za. 05 apr 13:30 Set Up (IJss) MB2 - NVC MB1 

Meisjes B1 za. 05 apr 13:30 Set Up (IJss) MB1 - De Bevers MB1 

Meisjes A za. 05 apr 13:30 Set Up (IJss) MA  -  Bas Autowas MA 

Heren 3 Za. 05 apr 16:00 Set Up (IJss) h3 - Pegasus h1 

Heren 1 Za. 05 apr 19:00 Depol-Set Up - Veracles 

 
Na de thuiswedstrijd van vorige week zaterdag ontvangen we u vandaag al weer 
voor de volgende thuiswedstrijd. Wat een luxe! Ondertussen hebben we allemaal 
kunnen genieten van de voor-lente. Heerlijk zonnig weer!! Laat dat maar zo blij-

ven! Helaas.. Ergens lazen we dat komende week er een hele grote kans is op 
Maartse buien.. En ja.. dan weet je het wel. Maar het maakt niet uit. Dit hebben 
we maar vast!! 

 
We kunnen er overigens niet onderuit… het volleybalseizoen kruipt langzaam naar 
zijn einde. Het aantal nog te spelen wedstrijden is voor veel ploegen op één hand 

te tellen. De competities zijn dus in een beslissende fase. Voor de heren van Set 
Up ziet die beslissende fase er steeds zonniger uit. Na de winst van vorige week op 

Donitas 2 hebben de heren zich een hele goede uitgangspositie toebedeeld. Een 
positie die hopelijk de komende weken alleen maar sterker gaat worden. Daarvoor 
zal de ploeg wel puntjes moeten blijven pakken. Bijvoorbeeld vandaag tegen Cap-

tains***Kangeroe uit Hardenberg. 
 
De wedstrijd tegen Kangeroe zal overigens de eerste thuiswedstrijd zijn dit sei-

zoen dat Timo Jager weer als coach op de bank zit. Eerder nam hij de uitwedstrijd 
tegen Zwolle 2 voor zijn rekening. Hoewel de hij nog een flink aantal stappen 
heeft te nemen in zijn herstelproces voelt hij zich momenteel fit genoeg om de 

coaching in de resterende wedstrijden op zich te nemen. Daarmee het stokje dus 
weer van  Ron Kranenburg overnemend. Ron Kranenburg zal overigens de komende 
weken nog wel de trainingen verzorgen. Al met al heeft Ron Kranenburg Set Up dit 

seizoen fantastisch uit de brand geholpen. Veel respect en waardering voor deze 
beschikbaarheid! 
 

Iedereen veel plezier bij de wedstrijd. En laat u…….. Juist! Horen!!!   

Volg Set Up (IJss) ook op:   

 
www.setup-ijsselmuiden.nl 
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In wedstrijd nummer 17 van dit seizoen ontvangen de heren van Dépol-Set Up de 
heren van Captains*** Kangeroe uit Hardenberg. Kangeroe is de huidige nummer 4 
op de ranglijst. En als nummer 4 voert het de middenmoot van deze 2e divisie aan. 

Een lastige tegenstander dus voor onze heren die sinds januari mooie stappen heb-
ben gemaakt qua spel en positie op ranglijst. 
 

De wedstrijd van vorige week tegen Donitas 2 liet goed zien waar de progressie in is 
gemaakt. Het is allemaal stabieler en vaster geworden. Passend, aanvallend, blok-
kerend. Over de gehele breedte speelt de ploeg gewoon beter, worden er minder 

fouten gemaakt. Waar Set Up in de 1e competitiehelft de wedstrijden tegen de 
ploegen boven zich (Zwolle, Donitas) duidelijk verloor, kan het nu meespelen om de 

winst. Complimenten voor ploeg en staf want hier wilden we graag naar toe. 
 
De wedstrijd van vorige week liet echter ook zien wat er gebeurt wanneer de con-

centratie en scherpte weg valt. Dan gaat de foutenlast omhoog  en loopt de ploeg 
achter de feiten aan. Met vorige week dus het verlies in de 4e set tot gevolg. De 
tevredenheid over de eerste drie gewonnen sets mag voorop staan. Maar de 4e set 

moet wel als aandachtspunt meegenomen worden. Bijvoorbeeld naar de wedstrijd 
van vandaag.  
 

Wil Set Up ook tegen Captains***Kangeroe strijden om de winst dan zal het zijn 
zaakjes gewoon goed voor elkaar moeten hebben. Punt voor punt, set voor set strijd 
leveren. Kangeroe speelt een vrij degelijk seizoen. Heeft tegen de toppers DIO/

Bedum, Oranje Nassau en Lycurgus laten zien het in zich te hebben om op dat nivo 
mee te kunnen strijden. De andere kant van de medaille is dat de ploeg het tegen 
de lagere tegenstanders  af en toe zeer lastig kan hebben. Set Up bijvoorbeeld ging 

tijdens de uitwedstrijd in Hardenberg op 30 november jl. er bijna met de winst van-
door. Na een 0-2 voorsprong kreeg de Dépol-Set Up in de 3e set zelfs nog een set-
point voor de wedstrijdwinst. Hier bleef het bij. Vooral nadat Kangeroe in de 4e set 

duidelijk orde op zaken stelde (25-10).  
 
Na de wedstrijd van vandaag gaat Set Up volgende week bij de koploper op bezoek. 

De week daarna gaan de heren bij FIZZ/MAZ op bezoek. Weer een week later komt 
Veracles op bezoek in IJsselmuiden. En de week daarna sluit Dépol-Set Af de com-

petitie af uit bij Oranje Nassau. Mist er nog één wedstrijd. De thuiswedstrijd tegen 
Lycurgus 3 moet nog ingepland worden. Met grote zekerheid gaat dit op een doorde-
weekse avond gebeuren. Maar wanneer is voorlopig nog onduidelijk. 

 
Maar nu eerst het treffen met Captains***Kangeroe. Veel kijkpklezier!! 
 

 

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  17 75 58 10 

2 Oranje Nassau 17 71 58 13 

3 Lycurgus 3 16 53 43 22 

4 Captains***Kangeroe 17 45 38 34 

5 VC058 17 44 36 35 

6 Donitas 2 17 43 35 34 

7 Veracles 16 41 35 33 

8 Depol-Set Up 16 38 31 34 

9 vc Zwolle 2 18 36 30 44 

10 Vivan Accountants/Vovem '90 18 33 29 47 

11 FIZZ/MAZ 18 27 25 53 

12 OPM Heerenveen  19 9 9 68 

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

