
  

NIEUWS 
 

 
In de 1e klasse G gaat Set Up (IJ) heren 2 nog steeds fier aan kop. Met 24 punten 
uit 6 wedstrijden is er een ‘gat’ van 5 punten met nummer 2 CSV 2 uit Zwolle. CSV 
speelde echter wel een wedstrijd minder. Op di. 3 dec. staat in Zwolle om 20:45 u 
de topper tussen beide teams gepland. 
 

______________________ 
 

t.o.v. Heren 2 staat Dames 1 helaas aan de andere kant van de ranglijst. In de 2e 
klas wordt een 10e plaats ingenomen. Naar onderen kijkend dan zien de dames 
alleen nog Bant en Ens nog staan. De dames mogen echter gerust naar boven kij-
ken. nummers 7, 8 en 9 (Ruutvoorn 2, VVSA en Dalvo 2) staan allemaal nog binnen 
bereik. We gaan er dan ook van uit dat de dames begin januari naar boven geklom-
men zijn. 
 

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

Heren 4 20:00 Set Up (IJss) h4 - SVM  di. 26 nov. 

Dames 1 20:30 Set Up (IJss) d1 - Reflex d4 di. 26 nov. 

Heren 2 di. 26 nov. 20:30 Set Up (IJss) h2 - Steevast h2 

Jongens C1 za. 07 dec. 11:30 Set Up (IJss) JC - Lycurgus JC1 

Meisjes C3 za. 07 dec. 11:30 Set Up (IJss) MC3 - NVC MC2 

Meisjes A1 za. 07 dec. 11:30 Set Up (IJss) MA1 - DELA Meppel MA 

Jongens B1 za. 07 dec. 13:30 Set Up (IJss) JB1 - Sudosa–DEST JB1 

Meisjes B1 za. 07 dec. 13:30 Set Up (IJss) MB1 - Emmen ‘95 MB2 

Meisjes C2 za. 07 dec. 13:30 Set Up (IJss) MC2 - SVM XC1 

Meisjes B2 za. 07 dec. 15:30 Set Up (IJss) MB2 - NVC MB1 

Heren 3 za. 07 dec. 16:00 Set Up (IJss) H3 - Reflex h4 

Heren 1 Za. 07 dec. 19:00 Depol-Set Up - FIZZ/MAZ  

wedstrijd van de week: 

 
19:00 uur 

 
HEREN 1 

 

Dépol-Set Up   -   vc Zwolle 2 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

 
www.setup-ijsselmuiden.nl 

 
23 november, tijd voor de voorlaatste thuiswedstrijd van 2013. Het volleybalseizoen 
is een flink aantal weken onderweg. De contouren van de verschillende ranglijsten 
worden duidelijk net als het nivo van verschillende teams. Toppers onderscheiden 
zich van tobbers, debutanten van gelouterde teams, en jeugd onderscheid zich van 
ervaring en andersom. Ieder voor zich is met z’n eigen proces bezig en iedere week 
zijn er weer kansen om te meten waar je staat.  
 
Vanavond in de Oosterholthoeve wederom zo’n leuk meetmoment. Omlijst met het 
strekderby-tintje: De heren van Depol-Set Up ontvangen streekgenoot vc Zwolle 2. 
 
De mythes van streekderby’s zijn talrijk te benoemen. In iedere sport, in iedere 
streek, op ieder nivo worden ze gespeeld: de streekderby’s. De één wat meer bela-
den dan de ander; maar altijd weer leuk. 
 
Natuurlijk steekt hier in IJsselmuiden de streekderby met Reflex-Kampen er met kop
-en-schouders bovenuit. Maar een wedstrijd tegen ’de buren’ uit Zwolle is zeker niet 
minder leuk.  Gaat u er daarom maar eens goed voor zitten en schroom niet om het 
derby-sfeertje verbaal iets op te stoken. Veel plezier. 

kerstklaverjassen@setup-ijsselmuiden.nl 



 

 

Dépol-Set Up  
- 

Vc Zwolle 2 

2e divisie: het speelgebied en de reisafstanden worden groter, nieuwe tegenstan-
ders; veel is nieuw, veel is anders. En wat is het dan fijn dat er ook dingen zijn die 
blijven.. Het fenomeen streekderby bijvoorbeeld..  
Goed.., de buren van Reflex komen dit jaar dan wel niet op bezoek.. Maar met 
Zwolle treffen we vandaag toch een echte streekgenoot. ‘Streekderby-time’ dus 
vandaag!! Zo richting einde november is het er een mooi moment er voor. We zijn 
er wel aan toe. We zijn toe aan een heerlijke wedstrijd waarin net wat andere sen-
timenten boven komen drijven. En als we onder ‘We’ alle Set Uppers, spelers, pu-
bliek en andere sympathisanten verstaan, dan zijn ‘We’ ook toe aan een wedstrijd 
waarin de winstpunten nu eens voor Set Up zijn. Maar goed.. Het is nog altijd zo dat 
daar geen enkele garantie voor te geven is. En ook zal de tegenstander van vandaag 
geen presentjes gaan weggeven. Dus wordt het wederom zaak om er hard voor te 
werken. 
 
Tegenstander vc Zwolle 2 heeft een goede competitiestart achter de rug. Na 3 wed-
strijden  (4-0 winst op OPM, 3-1 winst op Donitas en 1-3 winst op Lycurgus 3) stond 
de ploeg zelfs trots aan de top van de ranglijst.  Twee achtereenvolgende nederla-
gen (0-4 tegen DIO/Bedum en 1-3 tegen Captains***Kangeroe) deed de ploeg even 
wat dalen. Maar na twee 3-1 zeges op FIZZ/MAZ en Veracles hebben de Zwollenaren 
zich op een mooie 4e plaats genesteld. Knap en respect!!  
 
Met de helft van het aantal punten dat vc Zwolle 2 tot nu toe haalde, staan onze 
heren van Dépol-Set Up op de 10e plaats. De teller staat nog altijd op twee winst-
partijen (Vovem en OPM). Twee weken geleden werd er hier thuis een puntje tegen 
DIO/Bedum meegesnoept en ook vorige week was de opbrengst (uit bij Donitas 2) 
een puntje. De ploeg werkt hard om het eigen nivo te verhogen. Noodzakelijk wil 
Set Up meer afdwingen dan puntjes. Positef binnen dit proces is dat we melding 
kunnen maken van de thuiskomst van Bjorn Holtland. Hopelijk kan hij qua fysiek en 
nivo snel aanhaken. Zodat wij en u hem weer snel op zijn favoriete plek ergens bo-
ven de netrand zien zweven. De ploeg kan wel wat lengte en kracht aan het net 
gebruiken. Maar het is zeker niet de enige sleutel. Wekelijks zien we dat het service
-pass spel in de 2e divisie van groot belang is. Stapjes omhoog maken is hierin be-
langrijk. Stabieler en meer druk op de tegenstander. 
We gaan kijken waar in het proces Set Up vandaag zit. Insteek blijft een heerlijke 
streekderby met daarbij van onze zijde een verlanglijstje waarvan duidelijk mag 
zijn wat daar op staat. 

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  8 35 27 5 

2 Oranje Nassau 6 28 23 2 

3 Lycurgus 3 7 25 20 8 

4 vc Zwolle 2 7 22 17 11 

5 Captains***Kangeroe 7 19 16 14 

6 VC058 8 18 16 19 

7 Donitas 2 6 16 13 11 

8 De Tapperij/Veracles 6 16 14 12 

9 Vivan Accountants/Vovem '90 8 13 12 22 

10 Depol-Set Up 7 11 9 19 

11 FIZZ/MAZ 8 9 9 26 

12 OPM Heerenveen  8 3 3 30 

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

