
  

NIEUWS 
 

We schreven het al in de inleiding: Ron Kranenburg vervangt de eerste maanden 
Timo Jager als trainer/coach. Hieronder een bijdrage van Timo zelf over zijn afwe-
zigheid: 
 
...Er is maar weinig dat ik liever had gewild dan vandaag als coach aanwezig zijn 
bij de eerste wedstrijd van Set Up in de 2e divisie. Helaas ben ik door ziekte lang-
durig uitgeschakeld. Bijna 9 weken geleden ben ik opgenomen in het ziekenhuis 
nadat ik door flinke duizelingen en hoofdpijnen vrijwel niets meer kon. Ik heb 
twee weken in het ziekenhuis gelegen en mocht daarna terug naar huis om verder 
te herstellen. Dat herstellen gaat langdurig duren. Momenteel ben ik dus 7 weken 
thuis maar ben ik er nog lang niet. Alles moet weer opgebouwd worden (en soms 
voelt het zelfs als opnieuw aanleren). Lopen, bewegen ging erg moeizaam, inmid-
dels wat beter. De draaiduizeligheid is er echter nog steeds waardoor ik nog altijd 
niet veel buitenshuis kom. De herkomst van dit alles is de artsen en mij na inten-
sief onderzoek in de eerste weken in het ziekenhuis bekend. Eind september begin 
oktober volgen er echter nieuwe onderzoeken ter aanscherping van het beeld. Ik 
laat de uitgebreide uitleg van de diagnose hier verder even achterwege. 
Ik ben zeer blij dat Ron Kranenburg bereid is het gat wat ik heb moeten laten val-
len opvult. Ik wens hem en de jongens heel veel succes de komende weken!!! Voor 
iedereen: hopelijk tot snel!! En in de tussentijd: laat u horen vanaf de tribune als 
steun voor het team.. Tijdens de goede en sterke momenten, maar zeker ook tij-
dens moeilijke momenten.. 
 
   ______________________________________ 
 
 

wedstrijd van de week: 

19:00 uur HEREN 1 Dépol-Set Up   -   Oranje Nassau 

 
Volg Set Up (IJss) ook op:  www.setup-ijsselmuiden.nl 

Hartelijk welkom aan iedereen die vandaag de weg naar de Oosterholthoeve in IJs-
selmuiden heeft genomen.. Welkom bij een NIEUW volleybalseizoen. NIEUW met 
hoofdletters want er is veel nieuw.  
 
Allereerst is Dépol-Set Up nieuw in de landelijke 2e divisie. Een nivo waar de vereni-
ging nog nooit eerder op speelde. Lang gewenst, nu eindelijk verkregen. Inderdaad 
verkregen. Op eigen kracht. Als winnaar van de promotiewedstrijden van afgelopen 
mei promoveerde Dépol-Set Up naar de 2e divisie. Toen achteraf bleek dat de beide 
opponenten in die promotiewedstrijden (vc Leeuwarden – nieuwe naam VC058 - en 
Veracles) ook alsnog promoveerden was er een klein bitter nasmaakje.. Maar de 
smaak van het zoet der overwinning bleef gelukkig overheersen.  Absurd was overi-
gens wel dat zo’n vier weken geleden bekend werd dat er nog een promovendus in 
de 2e divisie te verwelkomen was; OPM uit Heerenveen. Vorig seizoen speelde deze 
ploeg nog twee nivo’s lager. Werd kampioen, maar slaat nu de trede van de 3e divi-
sie over om meteen in de 2e divisie uit te mogen komen. Enerzijds een gevolg van de 
late terugtrekking van Ritola—Zuidlaren uit de 2e divisie. Anderzijds een rare kron-
kel van de NoVoBo om een ploeg vanuit twee nivo’s lager direct in de 2e divisie te 
plaatsen. Grote vraagtekens hoe dit precies is ontstaan. 
 
Maar goed, we hadden het over nieuw. Nieuw zijn ook verschillende tegenstanders. 
Vovem uit Emmeloord kennen we. VC058 uit Leeuwarden dus ook. Voor de rest veel 
nieuw. Vanuit de stad Groningen komen het ervaren Lycurgus 3, de studenten van 
Donitas 2 en Veracles en titelkandidaat Oranje Nassau. DIO komt uit Bedum, wat 
weer vlak bij Groningen ligt. Vanuit Hardenberg komt Kaptains***Kangeroe. Uit Zwol-
le komen de heren 2 van vc Zwolle en uit Meppel komt FIZZ-MAZ. Aangevuld dus nog 
met OPM uit Heerenveen hebben we een 2e divisie waarin de reisafstanden dus goed 
te overzien zijn.  
 
Ook nieuw is het coachende gezicht bij Dépol-Set Up. Hoewel..nieuw..;e meesten 
zullen Ron Kranenburg kennen. Hij vervangt voor de eerste maanden trainer/coach 
Timo Jager. Meer hierover verderop in dit boekje. 
 
Er is nog zoveel meer te vertellen.., lees snel verder.., maar vanaf deze plek: veel 
sportief plezier vandaag, de komende weken, maanden bij Set Up-IJsselmuiden  



 

 

Dépol-Set Up  
- 

Oranje Nassau 

Vandaag is het dan zover. Het moment waar vele Set Uppers lang naar uitgekeken. 
Dépol-Set Up komt uit in de landelijke tweede divisie. Enkele jaren achtereen meld-
de Set Up zich bovenin de regio divisie. Daar waar eind vorig seizoen de heren van 
het vlaggenschip een promotie afgedwongen hebben, mogen zij zich nu meten met 
clubs die op een hoger niveau acteren. Zo staat vandaag direct een kampioenskan-
didaat te wachten. De gasten uit Groningen, Oranje Nassau, zal vandaag voor het 
eerst zijn weg vinden naar IJsselmuiden. Afgelopen jaar is Oranje Nassau op een 
tweede plaats geëindigd in de tweede divisie. Een team wat ongetwijfeld ook dit 
jaar weer bovenin zal willen meedraaien. Iets waar de selectie van Jager/
Kranenburg niet vrijwillig aan zal meewerken. Dépol-Set Up zal, gesteund door haar 
trouwe supporters, alles uit de kast halen om te laten zien dat het een terechte 
uitslag is geweest dat zij promotie hebben afgedwongen naar de landelijke tweede 
divisie voor het eerst in de historie van de club. 
Alle randvoorwaarden zijn geschept om heren goed voor de dag te laten komen. In 
de voorbereiding is een trainingskamp belegd, waar de jonge mannen zeer dicht 
naar elkaar toe zijn gegroeid. Tevens heeft het bestuur goed werk afgeleverd door 
een interim-trainer aan te stellen, voor velen een oude bekende, Ron Kranenburg. 
Iets waar wij ook Ron bedanken voor zijn inzet in het begeleiden van de mannen, 
naast zijn trainerschap in Heino. Verder zijn de jonge talenten Marien en Matthias 
bij de selectie gevoegd. Zij zullen dit seizoen het 14-15-16 jarige heren 3 op sleep-
touw nemen en laten zien dat zij zeker niet onder doen voor de huidige spelers van 
de selectie van Dépol-Set Up. Ook is Kees ten Brinke na korte afwezigheid weer bij 
de selectie gevoegd. Set Upper Albert van Asselt is na een uitstapje in Wezep even-
eens bereid gevonden om de selectie van heren 1 te versterken. Gezien de voort-
gang van zijn huidige blessure zal hij snel in staat zijn weer binnen de lijnen te ver-
schijnen. Tot slot zullen wij het de eerste weken van de competitie moeten doen 
zonder middenman Bjorn Holtland, die voor studie nog enkele weken in Panama zal 
verblijven. 
Met een gemiddelde leeftijd van rond de 20 verschijnt de jonge selectie als een van 
de jongsten aan de competitie. Een team waar veel talent en mogelijkheden in zit-
ten. Doorgaans gaat jeugdigheid gepaard met wisselvalligheid. Een mooie taak voor 
de trainer om er een solide team van te maken. 
Daarbij willen we jullie als supporters ook weer verzoeken, net als tijdens de PD 
wedstrijden en competitie als één man achter Dépol-Set Up te gaan staan. 
Wij zullen er alles aan doen om vanavond een spannende wedstrijd neer te zetten. 

Competitie-indeling Heren 2e divisie  

1   OPM Heerenveen 

2 VC058   Leeuwarden 

3 Vivan Accounts/Vovem ‘90    Emmeloord 

4 Oranje Nassau Groningen 

5 Veracles Groningen 

6 vc Zwolle 2 Zwolle 

7 FIZZ/MAZ Meppel 

8 Captains***Kangeroe Hardenberg 

9 Dépol-Set Up IJsselmuiden 

10 DIO/Bedum Bedum 

11 Lycurgus 3 Groningen 

12 Donitas 2 Groningen 

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 

10 Albert van Asselt Midden 

11 Joffrey van den Belt Midden 

12 Marien Alberts Midden 

14 Jelle Holtland Libero 

 Trainer / Coach:   Timo Jager / Ron Kranenburg 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/2235HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2258HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2212HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2256HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2264HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2260HS+3
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2270HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2206HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2183HS+1

