
12 mei  Toernooi Wezep: Set Up IJsselmuiden  
 
Na een jaar hard trainen en veel geneugten te hebben ontzien werd er vertrokken naar 
het mooie Wezep. 
Het prestigieuze toernooi in Wezep waar vele teams graag hadden  willen staan. 
 
De gelukkigen waren: 
Set Up uit IJsselmuiden  
Kamper Eiland 
En de plaatselijke altijd moeilijk te bespelen ploeg uit Wezep zelf. 
 
Na vele trainingen en wedstrijden te hebben gespeeld kwam de volgende selectie te 
voorschijn. 
 
Marijke, Fleur, Naomi, Rosa, Karin, Petra, Sonja en Wim die de score op soms niet al te 
eerlijke manier bijhield omdat hij nogal eens was afgeleid !!!! 
 
En dit team stond onder bezielende leiding van Henk Folkers. 
 
Er werd een dubbele competitie gespeeld dus werd er veel van de dames en coach 
gevraagd op het gebied van inzet en discipline. 
 
De eerste wedstrijd begon slecht, even wennen aan de luchtvochtigheid en de lange reis 
nog voelende lieten de dames de eerste set heel verstandig lopen om vervolgens keihard 
terug te slaan in de tweede set. 
Het verloop van het toernooi verliep niet zoals werd gedacht en coach Henk zag met lede 
ogen toe hoe ZIJN dames telkens op het randje verloren. 
Henk zag in dat zijn zware trainingsarbeid die hij er in had gestopt zijn tol had geëist. 
Naomi die door de enkel ging. 
Sonja’s enkel begaf het ook bijna. 
En Fleur die het neusje van de zalm te letterlijk nam en daar dus zichzelf blesseerde. 
Maar stoer en sterk wat deze meiden zijn en na de zoveelste peptolk van Henk werd het 
toernooi op sportieve wijze uitgespeeld. 
Mooie en sportieve wedstrijden werden er nog gespeeld maar helaas geen punten meer 
voor ons. 
 
De einduitslag was nog spannend. 
1: Kamper Eiland 
2: Plaatselijke Ver. Wezep 
3: Set Up IJsselmuiden 
  
Tot slot bleef er dus een zeer verdienstelijke derde plaats over waar een ieder zeer 
tevreden over was. 
 
Ondanks het feit dat er niet gewonnen was werd er toch nog iets gevierd. 
Het contract van Henk werd stilzwijgend verlengd. 
 
Henk Folkers de coach en trainer, de man die zijn meiden elke week weer weet te 
inspireren en motiveren om door te gaan met dit verschrikkelijk leuke spelletje. 
Henk doet dit alles met veel inzet en passie. 
Altijd maar klaar staan om het een ieder naar de zin te kunnen maken en plezier te laten 
beleven. 
Henk je bent niet meer weg te denken in deze groep, want zonder jou is deze groep niet 
wat het nu is. 
Ik weet zeker dat ik namens een ieder mag en moet zeggen: Henk BEDANKT. 
 


