
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Tasnummers Ballennummers Ontvangen door Opmerking

Heren 1 11, 17, 221 231-245 Lauren Nentjes

Heren 2 5 71-75 Remco Bultman

Heren 3 1 186-190 Dave van der Velde

Heren 4 122 181-185 Erik Kwakkel

Heren 5 (Nog) niet langs geweest

Heren 6 (Nog) niet langs geweest

Dames 1 16, 20 21-25 & 26-30 Nienke Tennekes

Dames 2 2 61-65 Willeke Kalter

Dames 3 3, 15 306-310 & 311 -315 Celeste van den Berg

Dames 4 14 16-20 Diana Pikkert

Dames 5 22 76-80 Paulien van Dieren

Dames 6 (Nog) niet langs geweest

IJsselmuiden, 2022 

 

Betreft: Uitgifte en regels rondom ballen! 

 

Beste Set-Up’ers, 

 

Voor de vakantie hebben de seniorenteams hun ballen al opgehaald. Op maandag 29 

augustus zullen de ballen voor de jeugdteams worden uitgedeeld. Tussen 19.30 en 20.00 

uur is een afvaardiging van ieder team welkom om de ballen op te halen. Bij ontvangst wordt 

de inhoud van de tas gecontroleerd en wordt er getekend voor ontvangst. 

Om ervoor te zorgen dat we aan het einde van het seizoen alles weer netjes terugkrijgen, zijn 

er een aantal regels opgesteld. Deze worden in deze brief toegelicht.  

 

Alle tassen en ballen zijn voorzien van een nummer. Onthoud goed welk tasnummer en welke 

balnummers jouw team heeft (we zullen ook een lijstje in de sporthal hangen). Aan het einde 

van het seizoen moet namelijk de juiste tas met de juiste ballen weer ingeleverd 

worden. Mochten er dan ballen ontbreken, dan betekent dat een boete voor het team van 50 

euro per bal. Deze 50 euro wordt verdeeld over alle leden van het team. En wordt gebruikt om 

nieuwe ballen van te kopen. Zorg dus dat na elke training en elke wedstrijd jouw eigen ballen 

weer in de tas zitten! 

 

Heb je een bal gevonden die niet van jou is, breng deze dan bij ons, dan zorgen wij dat de bal 

weer bij het goede team terecht komt. Ben je een bal kwijt, ook dan kom je bij ons, dan gaan 

wij kijken of jouw bal ergens is gevonden. 

 

Om tijdens de training met wat meer ballen te kunnen spelen zijn er in de berging 3 kokers 

opgehangen, voor iedere zaal één. Daarin zit een extra ballentas met 5 ballen die gebruikt 

kunnen worden voor de training. Zorg ervoor dat je deze ballen na de training weer netjes 

teruglegt in de kokers, zodat ook andere teams hier weer gebruik van kunnen maken. Ontdek 

je dat er een bal mist, meld dat dan meteen. De kokers worden voorzien van een cijferslot, de 

combinatie kun je opvragen bij ons. 

 

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met ons op 

te nemen. 

 

Heel veel plezier, namens de ballencommissie! 

 

Contact: ballencommissie@setup-ijsselmuiden.nl 

  

 


