
 
 
Hallo, 
 
Na een jaar weer in spanning te hebben gezeten, was er dan eindelijk weer het 
Sponsortoernooi van Set-up. Dit jaar waren er 7 enthousiaste en fanatieke ploegen 
aanwezig. En het moet gezegd worden, het niveau van de ploegen was dit jaar bijzonder 
hoog. 
 
Allereerst Twilight, Heinze weet ieder jaar een spectaculaire ploeg samen te stellen, 
deze bestond geheel uit Dames, die al rollend en kwebbelend over het veld gingen. 
Helaas kwamen ze iets te kort om met de hoofdprijs mee te doen. 
 
Depol  de hoofdsponsor van Set-up deed ook weer mee, een geheel andere 
samenstelling dan vorig jaar, wel deden enkele volleyballers en oud-leden van Set-up 
mee. 0.a. een speler viel op Qua lengte en breedte, hij beheerste het spelletje redelijk 
omdat hij nog regelmatig actief volleybalt bij s’Heerenbroek. 
 
Een geheel nieuwe ploeg was Groothuis-bouw. 2 eigenaren-echtparen + een 
gerenommeerd volleybaltalent bepaalden het niveau, helaas in deze slappe tijden van 
huizenverkoop trok dit ook wat door in het volleybalspel en kwamen ook deze tekort voor 
de eindtitel. 
 
Toen kwam K.B.S., een superformatie met 3 of 4 supervolleybaltalenten en een paar 
rekenmeesters. Helaas op het gebied van volleybal moet er toch anders gerekend 
worden dan met belastingen en kwam ook deze formatie tekort om die fel begeerde 
beker mee naar huis te nemen. 
 
Dit jaar deed Profnorm ook mee. Deze ploeg bestond uit ijzervreters en 
keukenspecialisten, waar in de toekomst terdege rekening mee moet worden gehouden 
omdat deze als enige van de latere winnaar had gewonnen, maar ook deze mannen 
vielen net buiten de top. 
 
Zoals elk jaar deed ook  van den Berg tapijten en gordijnen mee. Een zeer gedreven 
ploeg waar echt wel wat inzit, tijdens het volleybal  moest je het nergens anders over 
hebben anders zaten ze zo in de gordijnen, maar na veel rekenwerk kwamen ze toch een 
paar punten tekort voor de hoofdprijs. 
 
En als laatste deed voor de tweede keer Kwekerij Vahl mee. Deze ploeg bestond uit 
twee of drie jeugdige vrouwelijke talenten + vier Boerderijwinkeliers. Het spelpeil lag op 
zeer hoog niveau en zoals we al zeiden kon deze formatie na veel rekenwerk de beker 
mee naar huis nemen. Al met al een gezellige en zeer geslaagde avond. 
 
Met vriendelijke groet H.K.A.J.R.H.H.N.  
 


