
 

NIEUWS 
 

 
Op 8 februari as. worden de halve finales van de NOJK (Nederlands Open Jeugd 
Kampioenschappen) gespeeld. Voor Set Up komen bij die halve finales de Meisjes 
B, Jongens B en de Meisjes C in actie. Zij gaan in een sterk deelnemersveld probe-
ren zich te plaatsen voor de finales van de NOJK (voorheen Open Club). 
De Meisjes B en de Jongens B spelen hun wedstrijden in Nieuwleusen. Niet ver 
weg…., dus alle gelegenheid om veel publiek aanwezig te laten zijn! 
De Jongens C spelen hun wedstrijden in Sneek. We hopen op veel steun voor onze 
teams. 

————— 
 

Ondanks 5 punten in mindering die Heren 2 kreeg vanwege het niet gerechtigd mee 
laten spelen van Jelle Holtland gaan de heren nog altijd fier aan kop in de 1e klas-
se G. Klasse mannen! Hou vast! 

————— 
 

Jongens B draaien in de topklasse A een sterk seizoen. Na 11 wedstrijden staat de 
ploeg op een 2e plaats. 3 punten minder en een wedstrijd meer gespeeld dan kop-
loper Kangeroe. Op 15 maart as. komt Kangeroe overigens naar de Oosterholthoeve 
voor de onderlinge wedstrijd. Ook de Meisjes C staan in hun poule op een 2e 
plaats. Hier is het verschil 1 punt in het voordeel van koploper SVI JC. 
 

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

Heren 4 di. 28 jan. 20:00 Set Up (IJss) h4 - sv Steenwijk h1  

Dames 1 di. 28 jan. 20:30 Set Up (IJss) d1 - vc Zwolle D7 

Meisjes C3 za. 08 feb. 11:30 Set Up (IJss) MC3 - DALVO MC1 

Meisjes C1 za. 08 feb. 11:30 Set Up (IJss) MC1 - Stanfrieds MC1 

Meisjes C2 za. 08 feb. 13:00 Set Up (IJss) MC2 - VOVEM ’90 MC2 

Meisjes B2 za. 08 feb. 15:15 Set Up (IJss) MB2 - SVI MB3 

Meisjes A za. 08 feb. 16:30 Set Up (IJss) MA  -  Steevast MA1 

Heren 2 di. 11 feb. 20:30 Set Up (IJss) h2 - Reflex h6 

Heren 1 Za. 15 feb. 19:00 Depol-Set Up - Lycurgus 3 

 
19:00 uur 

 
HEREN 1 

Dépol-Set Up 
- 

OPM-Heerenveen 

 
 
 
“De winter is in het land…” op zich een normale opmerking voor eind januari. Maar 
in de context van de afgelopen weken toch een opmerkelijke. En hoe die winter er 
precies uit gaat zien… we zijn benieuwd. Op het moment dat dit stukje geschreven 
wordt word er voorspeld dat er op het moment dat u dit stukje leest sneeuw zal 
vallen en waarschijnlijk zal blijven liggen.. We wachten af..  
 
Hoe dan ook...u kunt in ieder geval warm zitten en kijken naar de wedstrijd tussen 
de nummers 10 en 12 van de competitie. Dépol-Set Up en OPM uit Heerenveen. Een 
wedstrijd waarvan de ene ploeg zal vinden dat de winstpunten voor hun moeten 
zijn. En waarvan de andere ploeg zal vinden dat ze een duidelijke kans hebben dat 
de winstpunten voor hen zullen zijn. Natuurlijk is dit een aanname van de schrijver 
van dit stukje. De ploegen zullen het samen maar moeten uitvechten wie vandaag 
het meeste recht heeft op de overwinning. 
 
Ons vertrouwen gaat natuurlijk uit naar onze heren van Dépol-Set Up. Stapje voor 
stapje gaat het team beter spelen. Komt het in de buurt van de teams die de midd-
denmoot bevolken. Dépol-Set Up wil niets liever dan zich daar in die middenmoot 
nestelen. Om zo het 2e divisieschap voor volgend seizoen veilig te stellen. Maar zo 
iets bereik je niet via een laptop en een stukje in een boekje. Daarvoor zal er seri-
eus, scherp en met veel strijd gevolleybald moeten worden. Eens kijken of onze 
mannen dit vandaag op “de blauwe” kunnen laten zien. 
 
Veel kijkplezier!! 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

 
www.setup-ijsselmuiden.nl 



 

 

Dépol-Set Up  
- 

OPM 

De onderste vier van de 2e divisie spelen vandaag tegen elkaar. In Meppel ontvangt 
nummer 11 FIZZ/MAZ  de nummer 9 Vovem ‘90. En hier, in “eigen huis”, speelt Dé-
pol-Set Up (nummer 10) tegen de nummer 12 OPM uit Heerenveen. Wedstrijden die 
voor alle teams belangrijk en daarmee lastig zijn. Wil FIZZ/MAZ het gat van 12 pun-
ten met Dépol-Set Up gaan verkleinen dan zal het aan de winnende kant van de 
score moeten blijven tegen Vovem. Vovem echter kijkt omhoog en ziet nummer 7 
vc Zwolle en nummer 8 Veracles niet eens zo heel ver weg staan. En achterom kij-
kend hijgt Dépol-Set Up de Emmeloorders in de nek.  
 
Het mag duidelijk zijn dat Dépol-Set Up in het spoor van Vovem wil blijven en het 
liefst ook wil aansluiten bij de nummers 7 en 8. Daarvoor is Dépol-Set Up dus gebaat 
bij een zo ruim mogelijke winst tegen OPM. En dat geeft indirect de lastigheid van 
de wedstrijd van vandaag tegen OPM aan.  
 
OPM is de duidelijke hekkensluiter. Haalde tot nu toe 6 punten. Deed dat door 
setwinst tegen Veracles, Donitas 2, VC058 en Lycurgus 3 en door twee sets tegen 
FIZZ/MAZ te pakken. Dat is niet veel. Maar het team ontwikkelt zich natuurlijk wel. 
Snoept steeds vaker puntjes mee. Een wedstrijd tegen OPM betekent zeker niet 
automatisch winst. Daar moet nog steeds wel wat voor gedaan worden. Eerder dit 
seizoen in Heerenveen won Dépol-Set Up met 0-4. Maar zag dat in set 1 en set 4 
gebeuren met het kleinst mogelijke verschil. Dus ook vandaag.. Juist vandaag...zal 
de ploeg scherp moeten zijn. 
 
Het verhaal van OPM is overigens een bijzonder verhaal. Zonder ook maar één wed-
strijd in de 3e divisie te spelen is de ploeg na de titel in de promotieklas van vorig 
seizoen rechtstreeks doorgepromoveerd naar de 2e divisie. Gevolg van de late te-
rugtrekking van Ritola uit Zuidlaren en de prioriteit van de bond om de 2e divisie 
wel uit 12 teams te laten bestaan. Van alle 24 teams die in de regio Noord in de 3e 
divisie spelen wilde kennelijk alleen OPM de promotie richting de 2e divisie maken. 
En zo geschiede. Bijzonder maar positief dat er in ieder geval een volledig competi-
tie gespeeld kan worden.  
 
In die competitie speelde Dépol-Set Up vorige week lang goed mee in Leeuwarden 
tegen VC058. Toch mistte de ploeg op de belangrijke momenten net weer dat stuk-
je extra dat nodig is om wedstrijden tegen ploegen uit de middenmoot te winnen. 
Het is hopen dat dit stukje extra in de komende maanden alsnog gevonden wordt. 
Maar ook vandaag zal dat stukje extra getoond moeten worden. Aan Dépol-Set Up 
de opdracht om OPM vanaf het begin onder druk te zetten. 
 
Volgende week spelen de heren overigens op het vroege tijdstip van 13:30 in Zwolle 
tegen vc Zwolle 2. Een mooie wedstrijd voor de trouwe supporters om naar af te 
reizen. Maar eerst vandaag. Eerst knallen! Veel kijkplezier. 

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  13 58 45 7 

2 Oranje Nassau 12 49 41 10 

3 Lycurgus 3 12 43 34 14 

4 Donitas 2 12 36 29 20 

5 Captains***Kangeroe 13 35 30 26 

6 VC058 14 32 27 32 

7 vc Zwolle 2 13 31 25 28 

8 De Tapperij/Veracles 12 29 25 26 

9 Vivan Accountants/Vovem '90 12 25 22 29 

10 Depol-Set Up 13 24 20 33 

11 FIZZ/MAZ 13 12 12 44 

12 OPM Heerenveen  13 6 6 47 

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/2260HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/1165HS+1
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

