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Noot aan de redactie: 
 
Over volleybalvereniging Set Up IJsselmuiden 
Volleybalvereniging Set Up IJsselmuiden bestond in 2008 40 jaar. De vereniging telt ruim 240 leden; het 
grootste deel bestaat uit jeugdleden. 
De aandacht binnen de vereniging ligt vooral op een soepele doorstroom van jeugd naar de seniorenteams. 
Zo wordt gestreefd met eigen jeugd een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.  

 
 
 
 
Volleybalvereniging Set Up IJsselmuiden en trainer Ron Kranenburg verlengen de 
samenwerking. 
 
Volleybalvereniging Set Up en de trainer/coach van het eerste herenteam zijn 
overeengekomen de samenwerking met nog eens drie jaar te verlengen. De bestaande 
overeenkomst zou aan het eind van het seizoen eindigen maar Set Up en Kranenburg 
waren het snel eens dat ze nog niet op elkaar waren uitgekeken. 
 
Kranenburg is na dit seizoen al vijf jaar de verantwoordelijke coach van de herenselectie. 
Met deze verlenging van drie jaar zal Kranenburg acht jaar actief zijn bij Set Up wat een 
uitzonderlijke lange periode is. Het geeft wel aan dat zowel Set Up als Kranenburg 
mogelijkheden zien samen de vereniging verder te laten groeien. 
Vijf jaar geleden nam Kranenburg de verantwoording voor Heren 1 op zich, het team 
kwam uit in de promotieklasse. In vijf jaar hebben trainer en spelers zich opgewerkt naar 
de top van de 3e divisie en ze hopen dit jaar de stap te maken naar de 2e divisie. 
 
Wat voor Kranenburg mede reden was om nog drie jaar aan Set Up verbonden te zijn is 
de mogelijkheid om met de jeugdleden van Set Up verder aan het volleybalniveau te 
werken. Set Up is een groeiende vereniging wat voornamelijk komt door aanwas van 
jeugd. In de hele regio Noord van de Nederlandse Volleybal Bond is dit een vrij uniek 
verschijnsel. 
 
Zaterdag 27 februari kan Set Up een grote stap zetten om het kampioenschap in de 3e 
divisie te behalen. Er staat een uitwedstrijd tegen Landstede 4 uit Zwolle op het 
programma. Landstede en Set Up voeren samen de ranglijst aan. 
 
 
Mocht u meer willen weten dan kunt u eventueel telefonisch contact opnemen met: 
Marien Bultman voorzitter Set Up, telefoon 06 5206 6996 
Ron Kranenburg, telefoon: 06 2261 3285 
 
 
 


